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Een die haar kinderen baart, is moeder voor een deel: 

Maar die haar kinderen zoogt, is moeder in het geheel. 

Jacob Cats, 1577-1660  

(uit: Handboek Borstvoeding, LLLI 2000)  

 

‘Mijn zoontje werd op gezette tijden binnengebracht en 

weer weggehaald. Er werd vanuit gegaan dat ik het 

kind zou voeden, niemand vroeg of ik het niet liever de 

fles wou geven. Niemand had me gewaarschuwd dat het 

zo’n vreemd eroties gevoel zou zijn, dat zuigen. Ik vond 

het geen prettige ervaring toen, (...) ik wilde geen 

indringers in mijn lijf.’  

Anja Meulenbelt  

(uit: Moederboek, De Bonte Was 1976) 
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Voorwoord 

 

Ik heb de eerste drie weken na de geboorte van mijn dochter moedermelk 

gekolfd. Ik was erdoor gefascineerd dat er straaltjes melk uit mijn borsten 

kwamen en dat die zich verzamelden tot een bekertje melk. Daarnaast viel me 

op dat tijdens mijn bevalling en de kraamperiode de verwijzingen naar 'de 

natuur' en 'instinct' talloos waren. Dieren en 'primitieve' vrouwen werden mij tot 

voorbeeld gesteld. Mijn vroedvrouw vergeleek tijdens de bevalling mijn gedrag 

goedkeurend met dat van Afrikaanse vrouwen. Ik begon boeken over 

zuigelingenvoeding te lezen en een half jaar na mijn bevalling schreef ik een 

email aan Saskia Poldervaart: "Ik wil mijn scriptie doen over borstvoeding." 

Ondertussen is mijn dochter nu bijna vier jaar en ze drinkt nog aan de borst1. 

Zowel het schrijven van deze scriptie, als de tijd dat ik mijn dochter de borst 

geef, hebben langer geduurd dan ik van te voren had verwacht. Ik heb aan 

beiden veel plezier beleefd. 

 

Er zijn veel mensen die me geholpen hebben bij het schrijven van deze scriptie 

en die ik hier wil bedanken. Ten eerste wil ik Amâde M'charek bedanken. Zij was 

de begeleider waar ik alleen maar van had kunnen dromen: bemoedigend, 

inspirerend en zeer kritisch. Ik ben heel blij met alle aandacht die ze me gaf. 

 

Deze scriptie dankt ook zijn bestaan aan mijn geliefde Mariwan Kanie. Ik heb 

jaren gedraald voor de drempel van de universiteit, totdat hij me er overheen 

geduwd heeft. Tijdens het schrijven van een paper of deze scriptie heeft hij me 

met zijn inzichten vaak weer op pad geholpen. Ik bedank hem voor het grote 

belang dat hij hecht aan mijn studie.  

 

Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad met mijn medestudenten en ik de dank 

mijn docenten aan de Universiteit van Amsterdam die me verrijkten met hun 

                                            
1 Deze 'bekentenis' is niet zonder reden opgeschreven. Het is in Nederland niet normaal om de borst te geven na de 
babytijd. De weinige vrouwen die het doen, houden het vaak geheim uit angst voor negatieve reacties (Sugarman & 
Kendall-Tackett 1997). Ikzelf vertel het ook niet aan iedereen. Toch noem ik het hier in deze 'openbare' plek, in de hoop 
dat het normaler gevonden wordt als een peuter de borst krijgt en langvoedsters geaccepteerd worden.  
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inzichten en inspiratie: Gerd Baumann, Saskia Poldervaart, Petra de Vries, 

Anna Aalten en Olga Amsterdamska. In het bijzonder wil ik Saskia Poldervaart 

bedanken voor haar bezieling en inzet voor Vrouwenstudies aan de UvA. Mijn 

werk en collega's bij het IIAV en vooral het enthousiasme van de in-house 

seminars van Saskia Wieringa, gaven me een positieve impuls bij de laatste 

loodjes van deze scriptie. 

 

Met mijn moeder Erica Keller deel ik de interesse in vrouwenstudies en met mijn 

vader Jaap Keller de fascinatie voor de medische wetenschap. Ik bedank hen 

omdat zij me altijd ondersteunen en klaar voor me staan. Mijn broer Ianus 

Keller en schoonzus Anneke Keller inspireren me doordat ze hun leven inrichten 

volgens hun eigen maatstaven en interesses. 

 

Adrienne de Reede-Dunselman en Trudy Groenheyde van de Vereniging 

Borstvoeding Natuurlijk (VBN) wil ik bedanken voor hun commentaar en 

correcties op het derde hoofdstuk. Ik dank ook Sara Bernard van 

wetenschappelijke bibliotheek van de VBN voor haar behulpzaamheid. Verder 

bedank ik hartelijk: Mevrouw De Haan en mevrouw Arink, Manja van der Wees 

(Ouders van Nu) en Susanne Neugebauer (IIAV). Ik dank voor hun morele 

ondersteuning: Willem Verdonk, Annet Struik, Mirjam Flik, de leden van de 

mailinglist The Artist's Way Online Playgroup en Jianda. Ik ben Anita van der 

Hulst heel erg dankbaar voor de grondige tekstcorrectie. 

 

Mijn dochter Barien is de inspiratiebron van mijn leven.  
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Hoofdstuk 1 

Inleiding  

 

De borstvoedingsvereniging La Leche League International (LLLI) schrijft in 

haar Handboek Borstvoeding:  

 

“Een baby aan de borst is een voorbeeld van de taal die het moederschap 

wereldwijd spreekt. Kinderen hebben primaire behoeften die overal ter wereld 

hetzelfde zijn, waar of wanneer ze ook zijn geboren. De natuurlijke, vrouwelijke 

kunst van het geven van borstvoeding is tijdloos en universeel.” (LLLI 2000: 328)  

 

Borstvoeding wordt in dit citaat als een algemene waarheid gepresenteerd, een 

gegeven van de natuur. Volgens LLLI is borstvoeding overal en altijd hetzelfde: 

dezelfde praktijk en betekenis. Los van tijd en plaats ziet LLLI borstvoeden als 

het goede om te doen en is moedermelk de beste melk voor baby’s. In deze 

scriptie bestudeer ik hoe men de vraag: “Wat is goede melk voor baby’s” heeft 

beantwoord in verschillende periodes in Nederland. Ik laat daarmee zien dat 

deze vraag niet zo absoluut en eenduidig te beantwoorden is als het 

bovenstaande citaat suggereert. De afgelopen eeuw werd de vraag wat goede 

zuigelingenvoeding is op steeds andere manieren benaderd en beantwoord. Ik zal 

in deze scriptie laten zien dat de adviezen die men aan moeders geeft over hoe zij 

haar baby het beste kan voeden, onlosmakelijk verbonden zijn met zowel 

maatschappelijke tendensen als wetenschappelijke ontwikkelingen. De voeding 

van baby’s is in de twintigste eeuw en vandaag de dag geen privé-

aangelegenheid, maar een kwestie met nationale impact. De adviezen rond 

zuigelingenvoeding hebben te maken met vragen als: wat is goed burgerschap? 

Hoe stellen we de toekomst van de natie zeker? Welke impact heeft 

milieuvervuiling op ons leven? Wat zien wij als gegevenheden van ‘de natuur’? 

Welke aspecten van het vrouwenlichaam, borstmelk, familierelaties, 

moederschap, gezondheid zien wij als facts of life? (zaken die nu eenmaal zo 

bepaald zijn door de natuur.) De vraag wat goede melk voor zuigelingen is, 

beperkt zich niet tot de tegenstelling tussen kunst- en borstvoeding en tot 
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datgene wat de moeder behoort te doen. Het staat in relatie tot nationale 

tendensen en belangen die in verschillende tijden speelden. 

 

‘Natuurlijke’ en ‘kunstmatige’ voeding. 

In de adviesboeken uit de jaren dertig van de twintigste eeuw wordt vrouwen-

melk de “natuurlijke voeding” genoemd, flesvoeding noemde men “kunstmatige 

voeding”. Borstvoeding wordt steeds verbonden met ‘natuur’ en ‘natuurlijk’, en 

kunstvoeding als ‘modern, ‘technologisch’, ‘medisch’ en ‘wetenschappelijk’. De 

twee verschillende vormen van zuigelingenmelk lijken daarmee in verschillende 

categorieën ingedeeld  te kunnen worden, respectievelijk natuur en cultuur. 

Daarenboven is de ‘natuurlijke’ borstvoeding en de ‘wetenschappelijke’ 

kunstvoeding gegendered. De natuur wordt vaak gerepresenteerd door de vrouw, 

of nog beter: de moeder. Het symbool voor ‘de natuur’’ is bijvoorbeeld ‘Moeder 

Aarde’. De borst en het zogen zou de mens (en in het bijzonder de vrouw) 

verbinden aan het dierenrijk (Schiebinger 1993). Terwijl de natuur wordt 

gesymboliseerd door de vrouw of de moeder, wordt op symbolisch niveau de 

wetenschap vaak verbonden met mannen en de mannelijke ratio. De historicus 

Ludmilla Jordonova (1980, 45) laat bijvoorbeeld zien dat in de beeldspraak van 

de achttiende en negentiende eeuw de wetenschap de natuur in de vorm van de 

vrouw controleert, ontsluierd en penetreert (in: Santegoeds 1997: 63).  

 

Het natuur-cultuur onderscheid is echter een indeling die inzake melk voor 

zuigelingen (en zoveel andere onderwerpen) niet makkelijk te handhaven is. 

Zuigelingenvoeding beweegt zich heen en weer tussen de categorieën natuur en 

cultuur, nature and nurture. De grens kan op verschillende manieren getrokken 

worden. Borstvoeding lijkt duidelijk ingedeeld te kunnen worden aan de kant 

van de natuur, terwijl kunstvoeding of flesvoeding aan de cultuurzijde thuis zou 

horen. De indeling kan echter ook op andere manieren gemaakt worden. Aan de 

natuurzijde kan men melk, de materie (zowel borst- als kunstvoeding) scharen. 

De gebruiken, ideeën, kennis en (aangeleerd) gedrag ten aanzien van borst- en 

kunstvoeding zou men dan aan de cultuurzijde kunnen indelen.2 

                                            
2 Deze indeling wordt gebruikt door de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN). Het is een strategie om duidelijk te 
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Zuigelingenvoeding bevindt zich op andere vlakken ook op de grens van 

categorieën. Borstvoeding is zowel een privé aangelegenheid als een publieke 

zaak. Borstvoeding is bijvoorbeeld het onderwerp van een grootschalige 

voorlichtingscampagne van het Voedingscentrum en er is arbeidswetgeving over 

het recht op kolven. Een ander voorbeeld dat zuigelingenmelk niet eenduidig in 

te delen is, is het feit dat in de medische wereld babyvoeding geen apart 

vakgebied is. Borstvoeding betreft zowel de moeder als het kind en valt daarmee 

zowel binnen de gynaecologie als de kindergeneeskunde en daarnaast ook onder 

voedingswetenschappen.3 Daarmee is zuigelingenvoeding een illustratie van de 

uitspraak van Haraway: “objects do not pre-exist as such. Objects are boundary 

projects" (Haraway 1991: 201). 

 

Binnen vrouwenstudies is er uitgebreid geschreven over het natuur-cultuur 

onderscheid. Feministische biologen verwierpen in de jaren zeventig het 

biologisch determinisme. Ze bestreden de visie dat de maatschappelijke 

ongelijkheid tussen mannen en vrouwen zijn wortels had in de biologische 

verschillen tussen de seksen. De biologisch deterministische visie benadrukt dat 

de feministische eisen voor sociale verandering irreëel zijn, omdat de biologie 

bepalend zou zijn voor het gedrag en de mogelijkheden van mannen en vrouwen 

(Oudshoorn 1994: 2). Feministen namen de positie in dat het biologische verschil 

tussen mannen en vrouwen niet in zichzelf zo betekenisvol is dat het de grote 

maatschappelijke verschillen tussen mannen en vrouwen verklaart. Zij 

benadrukten dat pas in de maatschappelijke context de biologische 

gegevenheden betekenis krijgen. Om dit verschil tussen biologie en cultuur, 

nature and nurture, tot uitdrukking te brengen introduceert men binnen 

vrouwenstudies het begrippenpaar sekse en gender; sekse staat hierbij voor het 

biologische geslachtsverschil, gender staat voor vrouwelijke en mannelijke 

eigenschappen die sociaal bepaald en aangeleerd zijn.4 Met het sekse/gender 

(natuur/cultuur) onderscheid dacht men binnen vrouwenstudies een mooi 

                                                                                                                                        
maken dat borstvoeding natuurlijk is, maar dat er kennis nodig is om tot een geslaagde lactatie te komen. 
3 Tegenwoordig zijn er lactatiekundigen/borstvoedingskundigen, over het algemeen verpleegkundigen met een post-HBO 
opleiding lactatiekunde 
4 De Britse socioloog Ann Oakley introduceert in 1972 de begrippen sekse en gender. Gayle Rubin schrijft in 1975 het 
essay "The Traffic in Women: Notes on the 'Political Economy' of Sex", waarin ze de term "sex/gender system" gebruikt. 
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gereedschap in handen te hebben om biologisch determinisme te bevechten. Het 

sekse/gender onderscheid gaf de mogelijkheid om veel zaken die als ‘natuurlijk’ 

werden beschouwd als sociaal bepaald te ontmaskeren. Men kon zo aantonen dat 

het verschillende gedrag van mannen en vrouwen en de ongelijke maat-

schappelijke positie niet in de biologie ligt besloten, maar tot stand komt door de 

socialisatie van mannen en vrouwen (Brouns 1995: 31). Deze visie impliceert dat 

maatschappelijke verhoudingen en datgene dat sociaal bepaald is te veranderen 

zou zijn, terwijl het biologische stabiel en vaststaand zou zijn. Een voorbeeld van 

deze manier van denken is terug te zien in het volgende citaat afkomstig uit het 

handboek Samenlevingen, een verkenning van het terrein van de sociologie. In 

het onderstaande citaat spreken Brinkgreve en De Regt over de onveranderlijke 

natuur waaraan de cultuur verschillende betekenissen kan geven.  

 

“Ondanks alle verschillen in de manieren waarop mannen, vrouwen, en kinderen 

met elkaar samenleven, is er een aantal universele gegevens die ten grondslag 

liggen aan hun onderlinge relaties: de seksuele aantrekkingskracht tussen de 

seksen, het feit dat voor de voortplanting beide seksen nodig zijn, het feit dat 

vrouwen kinderen baren en zogen, en de grote relatief langdurige 

afhankelijkheid van kinderen van de verzorging door volwassenen. Aan deze 

biologische constanten is in verschillende samenlevingen en in verschillende 

historische perioden anders vorm gegeven.” (Brinkgreve & De Regt 1993: 230). 

 

Brinkgreve en De Regt beweren hier dat de natuur stabiel is en sociale relaties 

veranderlijk zijn. Deze algemeen gangbare visie is binnen vrouwenstudies 

bekritiseerd. Brouns wijst bijvoorbeeld op de betrekkelijkheid van de 

mogelijkheid tot sociale verandering en de veranderlijkheid van het biologische: 

“De pil die de biologische reproductie regelt, heeft een snellere verandering 

bewerkstelligd dan de strijd met mannen om de afwas.” (1995: 35). Linda 

Nicholson noemt de visie  verwoord door Brinkgreve en De Regt  biological 

foundationalism (1994: 82). Biological foundationalism ziet gender als een sociale 

constructie, maar met als uitgangspunt de biologische sekse. Sekse is de kapstok 

waarop de cultuur zijn betekenissen hangt. Daarmee gaat het biological 

foundationalism uit van een vrouwelijke en mannelijke essentie: door culturen 
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en tijden heen worden grofweg steeds dezelfde genderkenmerken aan vrouwen- 

en mannenlichamen gekoppeld. Nicholson, maar ook filosoof Judith Butler 

(1990), historicus Thomas Laqueur (1990), antropologen Suzanne Kessler en 

Wendy McKenna (1978) en vele anderen binnen vrouwenstudies zien echter niet 

alleen gender, maar ook sekse als een sociale constructie. De manier waarop 

vanuit een wit, heteronorm, westers perspectief naar het lichaam wordt gekeken 

is volgens deze auteurs cultureel en historisch bepaald. Er zijn andere 

zienswijzen om naar de verschillen in lichamen te kijken. De verschillen tussen 

dominante en andere zienswijzen zijn subtiel, en daardoor niet makkelijk 

zichtbaar. Nicholson concludeert dat de verhouding tussen sekse en gender op 

geen enkele manier vaststaat, door alle culturen en tijden heen.  

 

Naast de aanname van een essentie die in de natuur is terug te vinden, geven 

Brinkgreve en De Regt in het bovenstaande citaat een arbeidsdeling aan tussen 

de verschillende disciplines in de wetenschap. Het is de taak van de sociaal 

wetenschappers om de (veranderlijke) maatschappelijke verhoudingen te 

onderzoeken, terwijl de natuurwetenschappen de (onveranderlijke) universele 

wetmatigheden onderzoeken. Met deze kijk op natuurwetenschappelijke kennis 

lijken feiten buiten enige sociale context in een hemel van universele wetten te 

zweven. Wetenschappelijke kennis, feiten en technologieën komen echter tot 

stand en worden gebruikt binnen een sociaal culturele praktijk. 

Wetenschapsonderzoekers wijzen erop dat het van belang is voor sociaal 

wetenschappers om ook de natuurwetenschappen te bestuderen in relatie tot 

maatschappelijke ontwikkelingen. Zij vinden het onwenselijk dat door de 

sekse/gender en natuur/cultuur dichotomie alleen medici en biologen het 

lichaam, natuur en sekse bestuderen. Zo bekritiseert Donna Haraway dat door 

het sekse/gender onderscheid sociaal wetenschappers alleen nog gender 

onderzoeken: “Thus formulations of an essential identity as a woman or man 

were left analytically untouched and politically dangerous.” (Haraway 1991: 

134). Auteurs zoals onder andere Cussins, Haraway, M’charek, Mol, Latour en 

Laqueur onderzoeken als sociaal wetenschappers wel de medische en 

natuurwetenschappen. Ze ontrafelen met de etnografische methode 
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normativiteit in wetenschappelijke en (medisch) technologische praktijken. Deze 

studies werpen allemaal hun licht op constructies van biologische identiteiten in 

relatie tot bio-medische kennis en technieken.  

 

Geïnspireerd door bovengenoemde auteurs onderzoek ik in deze scriptie hoe 

ideeën over de maatschappij medische kennis over zuigelingenvoeding 

beïnvloeden en vice versa: hoe medische kennis en praktijken rond 

zuigelingenvoeding de sociale verhoudingen, ideeën en identiteiten 

bestendigen. Ik doe dat door na te gaan hoe de vraag “wat is goede melk voor 

baby’s” beantwoord werd in het interbellum (de jaren twintig en dertig van de 

vorige eeuw), de jaren zestig - zeventig en heden ten dage. Ik bekijk hoe de 

adviezen aan moeders zich verhouden tot de maatschappelijke tendensen in 

deze drie verschillende tijdperken. 

 

Op het eerste gezicht lijkt men de vraag ‘wat is goede zuigelingenvoeding’ 

steeds volmondig te beantwoorden met: “Moedermelk!” Men lijkt te 

benadrukken dat borstvoeding het meest ideale voedsel is voor zuigelingen. 

Tegelijkertijd heeft men fundamenteel verschillende visies op en aanwijzingen 

over melk voor zuigelingen. De verleiding is groot om ervan uit te gaan dat de 

kennis die we vandaag hebben correct is en dat kennis uit het verleden die 

niet overeenstemt met onze huidige kennis, vergissingen zijn, te verklaren uit 

vooroordelen, onderontwikkeling van de wetenschap en sociale factoren. In 

mijn onderzoek naar hoe men de vraag “wat is goede melk voor baby’s” in 

verschillende tijden beantwoordde tracht ik onze eigen tijd, waarin we óók een 

antwoord hebben over wat de beste zuigelingenvoeding is, op eenzelfde manier 

te benaderen als de twee tijdperken daarvoor. Oftewel: ik ga er niet vanuit dat 

onze huidige kennis de enige en uitsluitende waarheid in pacht heeft over 

borst- en kunstvoeding. Ik hield mezelf voor dat ik in het jaar 2050 leef waarin 

we wéér andere kennis en technologieën hebben rond zuigelingenvoeding. 

Donna Haraway wijst het idee van universele waarheid af en noemt die: “the 

god-trick of seeing everything from nowhere” (ibid. 189). Ze wijst daarmee niet 

het idee van objectiviteit af, maar volgens Haraway is geen enkele vorm van 
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kennis onschuldig en altijd een politieke keuze. Voor een feministische 

objectiviteit stelt zij dat het noodzakelijk is dat kennis zich bewust is van haar 

belichaming en alleen betrekking heeft op een beperkte plaats en tijd (ibid. 

190). Haraway noemt dat situated knowledge (ibid. 193). Deze scriptie is een 

poging me bewust te blijven dat de medische kennis in de drie tijdvakken die 

ik bestudeer steeds lokaal en tijdgebonden is.  

 

Korte geschiedenis van zuigelingenvoeding (1750-1920) 

 

“Tegenwoordig kun je ook kiezen tussen borstvoeding en flesvoeding. Vroeger 

was een dergelijke keuze niet denkbaar. Iedereen gaf borstvoeding en de kennis 

en vaardigheden werden generaties lang, van moeder op dochter, doorgegeven.” 

(Broekhuijsen 2002: 11) 

 

“Once upon a time all babies in Western societies were breastfed.”  

(Mary Evans, in: Carter 1995: vii) 

 

Melk in de 18e eeuw. 

Men gaat er steeds vanuit dat ‘vroeger’ of bij de ‘natuur-volkeren’ alle kinderen 

moedermelk krijgen. Echter, zowel in niet-westerse culturen als in Europa in 

vroeger tijden, krijgen baby’s andere vormen van melk en melkvoeding dan 

volledige borstvoeding. In de negende tot vijftiende eeuw zijn er voorbeelden van 

kinderen die met een hoorn melk van dieren kregen toegediend (Fildes 1986: 54). 

In de zeventiende en achttiende eeuw kregen IJslandse baby’s koeienmelk, room 

en boter (Hastrup 1992: 91). De antropoloog Raphael werd verrast door zijn 

onderzoeksresultaten waaruit bleek dat niet-westerse vrouwen hun baby’s 

allerlei voedsel geven in kleine hoeveelheden, soms als de baby slechts 2 weken 

oud was (Carter 1995: 75). Ik schets hieronder summier de geschiedenis van 

zuigelingenvoeding in het Europa vanaf de achttiende eeuw.  

 

In de geschiedenis van zuigelingenvoeding is de achttiende eeuw een breekpunt. 

In die tijd zijn mannelijke artsen zich zijn gaan toeleggen op zwangerschap, 

bevalling en ook zuigelingenzorg. Zuigelingenzorg was traditioneel een 
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vrouwendomein. ‘Oude wijven’ met hun kruiden en andere huismiddeltjes 

moesten plaatsmaken voor mannen met wetenschappelijke medische kennis 

(Schiebinger 1993: 69). Daar is de oorsprong te vinden van wat Rima Apple 

scientific motherhood (wetenschappelijk moederschap) noemt en wat volgens 

haar eind negentiende eeuw opkomt. Het is een ideologie waarin vrouwen in 

eerste instantie hun plaats vinden binnen het gezin als moeder en echtgenoot en 

waarbij het (op)voeden van haar  kinderen alleen succesvol zal zijn als zij zich 

door experts laat informeren inzake de nieuwste wetenschappelijke inzichten 

(Apple 1987: 97, 99-100). In de achttiende eeuw werd de arbeidsdeling tussen de 

seksen gelegitimeerd met het wetenschappelijke argument dat het voor vrouwen 

- net zoals bij dieren - natuurlijk was om hun kinderen te zogen en op te voeden 

(Schiebinger 1993: 41-42). In deze tijd komt het accent te liggen op de moeder in 

de discussies rond zuigelingenvoeding, terwijl het daarvoor nog vooral over het 

kind, of over de moeder-kind-binding ging (Fildes 1986: 115). Regeringen in 

Europa in de achttiende eeuw maken zich zorgen over een tekort aan 

arbeidskrachten door de afnemende bevolkingsgroei door met name 

kindersterfte. De makkelijkste manier om de bevolkingsgroei te stimuleren, was 

de kindersterfte terug te dringen door verloskundigen, vroedvrouwen en vooral 

moeders te onderwijzen. Men zag als één van de oorzaken van de kindersterfte 

het gebruik van een min voor zuigelingen. Vrouwen uit de hogere, maar ook 

middenklasse, besteedden toentertijd het borstvoeden van hun kind uit aan een 

vrouw die geacht werd dichter bij de natuur te staan, zoals boeren, of in de 

koloniën aan inheemse en zwarte vrouwen. Er ontstaat een campagne tegen de 

gewoonte om kinderen uit welgestelde families te voeden bij een min. Vrouwen 

werden door pamfletten aangespoord of zelfs door wetten gedwongen hun kind 

zelf de borst te geven. Dit kwam overeen met de tendens om vrouwen uit het 

publieke leven te weren en hen te verwijzen naar de huiselijke sfeer waarbij de 

rol van moeder en echtgenoot verheerlijkt werd (Schiebinger 1993: 66).  

 

De bioloog en arts Linnaeus, de Engelse arts Cadogan, Rousseau en de 

vroedvrouw Anel le Robours beschreven de voordelen en noodzakelijkheid van 

het borstvoeden door de moeder zelf en de afkeurenswaardigheid van het gebruik 
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van de min. Linnaeus schreef in 1752 een verhandeling tegen het gebruik van de 

min. Volgens hem was de min in tegenspraak met de natuurwetten. Het niet 

volgen van deze natuurwetten zou moeder en kind fataal kunnen worden. Een 

baby bij een min moet het zonder het laxerende colostrum5 stellen dat er voor 

zorgt dat het kind de eerste zwarte ontlasting, meconium, uitscheidt. De min uit 

de lagere klasse eet volgens Linnaeus te vet, drinkt te veel alcohol en heeft 

besmettelijke (geslachts)ziekten waardoor ze slechte of zelfs dodelijke melk 

produceert. Bovendien waarschuwde hij dat de moedermelk ook 

karaktereigenschappen overbrengt: “The character of the upper-class could 

easily be corrupted by the milk of lower-class nurses.” (Schiebinger 1993: 68). 

Voor de kraamvrouw zelf is het zogen ook van belang: “Uterine contractions after 

birth forced the voluminous humors associated with pregnancy to flow toward 

the breasts, if these humors did not emerge as milk, the woman might fall ill.” 

(Schiebinger 1993: 67).  

 

Moedermelk werd aan de ene kant gezien als een wonderbaarlijk vocht dat 

mensen kon genezen en wijsheid kon overbrengen. “Philosophia-Sapientia, the 

traditional personification of wisdom, suckled philosophers at her breast moist 

with the milk of knowledge and moral virtue.” (Schiebinger 1993: 60) Aan de 

andere kant was lactatie datgene wat de mens verbond met de dierenwereld. In 

de verhandelingen tegen het gebruik van de min werden regelmatig 

vergelijkingen gemaakt met de dierenwereld. Linneaus stelde de generositeit 

van de walvis, de leeuwin en de tijger die hun jongen de borst gaven ten 

voorbeeld aan de barbaarse moeder die haar kind niet haar melk gunt 

(Schiebinger 1993: 67). Linnaeus is in die tijd bezig het dierenrijk te classificeren 

en het is niet toevallig dat hij de categorie 'quadrupedia' (viervoetigen) 

veranderde in de categorie 'mammalia' (zoogdieren, of letterlijk: van de borst). 

Daarmee maakt hij de vrouwenborst tot kenmerk van deze dierenklasse, waarbij 

hij ook de mens indeelde (Schiebinger 1993: 40). 

 

                                            
5 Colostrum of biest is de onrijpe melk die de moeder de eerste dagen na de geboorte geeft. Het is een gelige, stroperige 
vloeistof en bevat veel eiwitten, vitamines, mineralen en antistoffen die de baby beschermen tegen infecties. Colostrum 
bevordert de stoelgang. 
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Melk in de negentiende eeuw.  

Historicus Rima D. Apple beschrijft in haar boek Mothers and Medicine. A Social 

History of Infant Feeding, 1890-1950 (1987: 16) dat in de negentiende eeuw de 

meerderheid van de kinderen borstgevoed werd in Amerika. Historicus Van 

Eekelen onderzocht de summiere gegevens over borstvoedingsgewoonten in 

Nederland. Omstreeks 1860 werd volgens een onderzoek door Coronel in Zeeland 

gemiddeld 67% van de kinderen gezoogd, maar er waren grote plaatselijke 

verschillen (1984: 219). Het was 'de plicht' van de vrouw haar kind te zogen. Men 

was toentertijd van mening dat: “Every mother ought to nurse her own child, if 

she is fit to do it (...) no woman is fit to have a child who is not fit to nurse it.” 

0(Apple 1987: 3). Vrouwen die hun kind niet de borst wilden geven werden 

scherp veroordeeld, vrouwen die niet konden zogen waren meelijwekkend. Ook 

in Nederland vond men: “Misdadig zijn die moeders uit den gegoeden stand, die 

uit wereldsgezindheid hare kinderen het beste voedsel onthouden, ongelukkig 

zijn zij die niet kunnen zogen of wier zog onvoldoende is in hoeveelheid of 

hoedanigheid” (Van Eekelen 1984: 222). J. Vitringa Coulon schreef in 1841 over 

“schandelijk pligtverzuim” van “ontaarde schepsels” die de voeding en de 

verzorging van haar kind niet op zich wilden nemen (Van Eekelen 1984: 214). 

Moedermelk was het beste voor een kind, maar onderzoek had aangetoond dat de 

samenstelling daarvan wisselde. De kwaliteit van het zog was alleen maar 

gewaarborgd als de moeder zich hield aan een gezond dieet, regelmatig 

lichaamsbeweging en een rustige gemoedstoestand had (Apple 1987: 7 & 25). Dat 

de psychische gesteldheid van de moeder invloed heeft op de kwaliteit van de 

melk laat de volgende anekdote zien: een moeder wier man voor haar ogen werd 

aangevallen door een soldaat, gaf even later haar kind in opgewonden staat de 

borst. De baby overleed na enkele minuten in haar armen (Apple 1987: 6-7). In 

Europa (vooral Frankrijk) en in geringere mate in Amerika was het gebruikelijk 

om in de hogere en middenklasse een min in dienst te nemen. Maar omdat het 

erg moeilijk was een goede min te vinden, nam men ook wel zijn toevlucht tot 

kunstvoeding. Dit kwam niet heel veel voor en kunstgevoede baby’s achtte men 

ten dode opgeschreven (Apple 1987: 4).  
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De Duitse chemicus Justus von Liebig beschreef in 1846 dat alle levende 

materie, en ook voedsel, bestond uit vetten, koolhydraten en eiwitten.6 (Apple 

1987: 8). In 1884 publiceerde Dr. A.V. Meigs uit Philadelphia de samenstelling 

van moedermelk: ongeveer 87 % water, 4,2 % vet, 7,4 % suiker, 0,1 % 'zout' of 'as' 

en 1 % eiwit. Koemelk bevat meer eiwit en minder vet en suiker. Recepten voor 

babyvoeding waren er vanaf die tijd grofweg op gebaseerd de koemelk te 

verdunnen met water en suiker en room toe te voegen, waardoor de verhouding 

vet, suiker en eiwit overeenkwam met die van moedermelk (Apple 7,8). Maar er 

was geen standaardrecept voor het bereiden van de melk. Er was discussie of de 

melk verhit moest worden of juist niet. Sommigen stelden voor om koolhydraten 

toe te voegen in de vorm van lactose, anderen vonden suiker goed genoeg of zelfs 

beter. Men was het er ook niet over eens of room toegevoegd moest worden, of 

dat extra suiker het tekort aan vet kon opvangen. Naast het thuis bereiden van 

de kunstvoeding, konden moeders vanaf de jaren zestig van de negentiende eeuw 

ook nog kiezen uit een steeds grotere reeks commerciële kunstvoedingen, 

eveneens gebaseerd op de bevindingen van Liebig. In Amerika waren er 

kunstvoedingmerken als Liebig's Food, Nestlé Milk Food, Mellin's Food, 

Horlick's Malted Milk en Eskay's Albumenized Food van Smith Kline & French. 

Moeders lieten zich in hun keuze voor welke vorm van kunstvoeding adviseren 

door familieleden, vrienden, damesbladen en - alleen in het geval van een ziek 

kind - door de arts (Apple 1987). 

 

De opzet van deze scriptie 

In deze scriptie beperk ik me tot Nederland om de omvang van dit werkstuk te 

beperken, maar ook omdat niet alleen in verschillende periodes, echter ook in 

andere plaatsen er anders over zuigelingenvoeding werd en wordt gedacht. Deze 

scriptie is geen weergave van de actuele praktijk van zuigelingenvoeding, maar 

een weergave rond het betoog rond zuigelingenvoeding; ik heb me 

geconcentreerd op de adviezen (van ‘deskundigen’) aan moeders.7 De scriptie is 

                                            
6 Andere chemici voegden daar later nog mineralen en zouten aan toe. (Apple 1987: 8) 
7 De jaren zestig en zeventig zijn nog niet zo lang geleden en ik heb regelmatig kleine privégesprekken gehad met 
vrouwen die in die tijd kinderen hebben gekregen. Daaruit werd me duidelijk dat de kloof tussen de adviezen die men 
geeft en de dagelijkse praktijk zeer groot is. Zo zag ik bijvoorbeeld in de adviesboeken slechts éénmaal het gebruik van 
een borstvoedingsremmende hormooninjectie genoemd. Uit verschillende gesprekken heb ik begrepen dat dat in 
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als volgt opgebouwd. In hoofdstuk twee onderzoek ik de ideeën over 

zuigelingenvoeding tijdens het interbellum. Ik kijk daarvoor naar de adviezen 

die moeders krijgen over het voeden van hun baby. In de jaren twintig en dertig 

krijgen waarschijnlijk ongeveer de helft van de kinderen kunstvoeding. Het is 

een periode waarin de natie een belangrijke rol speelt bij het definiëren van 

moederschap en daarmee met de vraag wanneer welke zuigelingenvoeding op 

welke manier goed is. Dokters spelen hierbij een cruciale rol. Het advies rust, 

reinheid en regelmaat staat centraal en in dit hoofdstuk leg ik het verband 

tussen ideeën over bacteriën (reinheid) en de maatschappijvisie. 

 

De vier volgende publicaties zijn mijn belangrijkste primaire bronnen voor het 

tweede hoofdstuk. Het handboek De vrouw als moeder van de Zwitserse arts 

Meyer-Rüegg uit de jaren twintig. Het is gericht op de vrouw uit de hogere 

klasse. De Handleiding van de verzorging van den zuigeling, Een gids voor 

moeders (1925) is uitgegeven onder auspiciën van de Nederlandschen Bond tot 

Bescherming van Zuigelingen en de Nederlandsche Vereniging van 

Kinderartsen. Deze brochure was gericht op de middenklasse en arbeiders-

vrouwen en was wijdverspreid; in 1934 zijn er al 400.000 exemplaren van de 

informatiefolder verkocht (Schilpzand en Uithof 1980, 132). Het van oorsprong 

Duitse boek Hoe moet ik een zuigeling verzorgen (1931) van Elisabeth Behrend 

was gericht op leidsters van moedercursussen. Het boek Kraamverpleging (1933) 

was een leerboek was voor kraamverzorgsters.8 Samen met de secundaire 

literatuur, heb ik met deze bronnen een redelijk betrouwbaar beeld van 

raadgevingen die aan moeders gegeven werden tijdens het interbellum.  

 

In het derde hoofdstuk ga ik in op de jaren zestig en zeventig. De medicalisatie 

die zich reeds in de jaren dertig had ingezet, zet zich door en heeft een directe 

invloed op borst- en kunstvoeding. Het aantal kunstgevoede baby’s is nog nooit 

zo hoog geweest als in de eerste helft van de jaren zeventig. De eerste helft van 

de jaren zeventig is het begin van de opmars van de borstvoeding, die sinds die 

                                                                                                                                        
ziekenhuizen een standaardprocedure was en heel wat vrouwen die borstvoeding wilden geven, kregen voordat ze het 
doorhadden zo’n injectie toegediend. 

8 Twee van deze boeken zijn in het bezit van het IIAV Amsterdam, de andere twee zijn uit privé-bezit.  
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tijd – met één kleine teruggang halverwege de jaren negentig – alleen maar 

gestegen is. Ik bekijk in dit hoofdstuk de invloed van de tegenbewegingen – 

feminisme, milieu- en vrouwengezondheidsbeweging – op de adviezen rond 

zuigelingenvoeding. Als primaire bronnen heb ik het tijdschrift Ouders van Nu 

bestudeerd van 1968 tot 1980. Ik heb acht adviesboeken voor moeders uit de 

jaren zestig en zeventig gebruikt en ik heb een 

consultatiebureauverpleegkundige geïnterviewd die in de jaren zeventig in de 

provincie Utrecht werkte. Zij leende mij haar Leerboek voor moederschapszorg 

en kinderhygiëne  van dr. P. W Koppius uit 1962. Daarnaast heb ik gekeken in 

het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en in de rapporten van de 

Gezondheidsraad en de RIVM naar de discussie rond vervuiling en moedermelk. 

Er is nauwelijks secundaire literatuur over zuigelingenvoeding in de jaren zestig 

en zeventig in Nederland.  

 

Het vierde hoofdstuk handelt over de tegenwoordige tijd. Ik bekijk daarin hoe 

heden ten dage verwantschapsrelaties ontstaan door een optelling van 

genetische verwantschap, zwangerschap, sociaal ouderschap en borstvoeding. 

Daarna behandel ik hoe op nationaal niveau borstvoeding bevorderd wordt in 

relatie tot ideeën over leefstijl en gezondheidsrisico’s. Als primaire bronnen 

maakte ik gebruik van de borstvoedingsadviesboeken die in de Openbare 

Bibliotheek van Amsterdam te leen zijn en van tijdschriften, folders en websites 

die door babyvoedingfabrikanten, het consultatiebureau, borstvoedings-

verenigingen en het Voedingscentrum zijn gepubliceerd. 

 

Hoofdstuk vijf is de conclusie van deze scriptie, waarin ik kort de bevindingen uit 

de vorige hoofdstukken samenvat.  
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Hoofdstuk 2  

Zuigelingenvoeding in het interbellum. 

 

Tijdens het interbellum is melk voor zuigelingen een kwestie van nationaal 

belang. In 1925 prijst het bedrijf Mead Johnson zijn kunstvoeding aan bij artsen 

met de tekst: “Healthy babies. The nation marches forward on the feet of little 

children (in: Apple 1987: 80). Deze slagzin raakt twee belangrijke aspecten van 

de behoefte van de natie: gezonde burgers en marcherende oftewel 

gedisciplineerde burgers. In de adviezen rond de voeding van zuigelingen is de 

natie een terugkerend thema in deze jaren, baby’s zijn in eerste instantie 

burgers in de dop en hun welvaren en gehoorzaamheid betekent een 

voorspoedige toekomst voor de natie. Bij de constructie van de natie spelen 

vrouwen en hun gedrag een belangrijke rol. Zij vertegenwoordigen op symbolisch 

niveau de collectieve identiteit en eer (Yuval Davis 1997: 45). Op praktisch 

niveau krijgen ze de verantwoordelijkheid voor de (op)voeding van de toekomst 

van de natie, hun kinderen. Vrouwen zouden zich dichter bij de natuur bevinden 

en daarom geschikter zijn om kinderen te voeden en op te voeden, maar 

tegelijkertijd konden ze zich niet verlaten op dat ‘natuurlijk’ instinct en moesten 

ze zich goed op de hoogte stellen van de laatste wetenschappelijke inzichten en 

zich laten adviseren door de dokter of het consultatiebureau. Hygiëne en 

regelmaat zijn de belangrijkste aandachtpunten in de adviezen van de dokter 

aan de moeders. In dit hoofdstuk laat ik zien hoe de verhouding is tussen de 

hoofdrolspelers: de baby, de moeder, de dokter en de vuile vijand: bacteriën. Aan 

de hand van de ideeën van de Franse filosoof Michel Foucault ga ik in op de 

natie en hoe deze zich verhoudt tot zuigelingensterfte en de rol van de moeder in 

relatie tot de medische stand. Dan behandel ik de concrete aanwijzingen die 

moeders kregen van artsen over de voeding, verzorging en opvoeding van hun 

kind. Reinheid heeft hierin een belangrijk aandeel en met behulp van de 

antropoloog Mary Douglas bekijk ik hoe datgene wat wij vies vinden, te maken 

heeft met ordening: er is een systeem en het vieze is datgene wat de grenzen van 

de ordening overschrijdt. Oftewel de maatschappijvisie is terug te vinden in de 

ideeën over reinheid. 
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De natie, de moeder en de dokter 

Volgens Michel Foucault ontstaat het idee van ‘bevolking’ vanaf de achttiende 

eeuw. Hij doelt daarmee op de populatie die gestalte krijgt met behulp van 

technologieën zoals demografische schattingen, leeftijdsopbouw, sterftetabellen 

en andere statistische gegevens. Er kwamen minitieuze aanwijzingen om de 

seksualiteit te controleren en daarmee de bevolkingsgroei te beïnvloeden 

(Foucault 1984: 278, 279). De staat ging zich bezig houden met hoeveel kinderen 

er geboren worden en overlijden, met hoeveel kinderen de volwassen leeftijd 

bereiken en welke fysieke en economische omstandigheden daarvoor nodig zijn. 

Geboorte- en sterftecijfers geven informatie over zuigelingensterfte en hoe die in 

relatie staat tot sociale status en de voeding. Door het samenstellen en 

analyseren van statistische gegevens werd het overlijden van zuigelingen niet 

alleen een persoonlijk drama, een gebeurtenis waar mensen veel verdriet van 

hebben. Het werd door de statistische analyses zichtbaar als een probleem voor 

de staat en zo ontstond ‘het zuigelingenprobleem’. Hoge zuigelingensterfte 

betekent het verlies van potentiële burgers. Daarnaast wilde men niet alleen een 

krachtige bevolking die toeneemt in getal, maar ook een gedisciplineerde 

bevolking die nuttig en volgzaam is. De burgers moeten gezond zijn en 

gehoorzaam, zodat ze zich productief kunnen maken in het maatschappelijk 

verkeer. Zieke burgers zijn een belasting voor de staat, ze zijn zelf niet 

productief, vallen ten laste van de schaarse staatsinstituties en kosten daarmee 

geld en arbeidskracht die men liever op een productieve manier wil gebruiken. 

Om een krachtige en productieve bevolking tot stand te brengen, grijpt de 

staatsmacht vanaf de achttiende eeuw in door het leven te beheersen van haar 

onderdanen, wat betreft seksualiteit, voortplanting, gezondheid en volgzaamheid 

van haar burgers (Foucault 1985; 138, 139). 9 Er ontstaan uitgebreide regels hoe 

de relatie tussen volwassenen en kinderen zou moeten zijn (Foucault 1985: 49; 

1984: 279). De pogingen van de staat om het handelen en denken van haar 

onderdanen te beïnvloeden, om zo een sterke en gedisciplineerde bevolking te 

kweken, noemt Foucault biomacht. Deze biomacht komt tot uitdrukking in 
                                            
9 Dit in tegenstelling tot de periode voor de achttiende eeuw waarin de staat regeerde door te straffen en zich het recht 
van de dood toe te eigenen. 
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aanbevelingen die (aanstaande) moeders krijgen door artsen, 

consultatiebureaus, cursussen, boeken, folders en tijdschriften over de 

verzorging, opvoeding en voeding van hun kinderen. De aanwijzingen over borst- 

en kunstvoeding voor zuigelingen, maakt een centraal onderdeel uit van de 

adviezen die moeders krijgen. In 1917 schrijft de Amerikaanse kinderarts Jesse 

Robert Gerstley: “[O]ne almost might say that if we have mastered infant 

feeding, in addition to a little hygiene, there would be no sick babies.”10 

Kunstvoeding werd gezien als de belangrijkste oorzaak voor de slechte 

gezondheid of het overlijden van zwakke baby’s. De adviezen rond de voeding en 

verzorging van zuigelingen in het interbellum worden expliciet gerelateerd aan 

het welvaren van de natie. Bij het boek “Hoe moet ik een zuigeling verzorgen” 

(1931), voor moeders en leid(st)ers van moedercursussen, schrijft de “Inspectrice 

der Volksgezondheid, Kinderhygiene en Tuberculosebestrijding” het voorwoord. 

De tekst is doorspekt met statistische gegevens over zuigelingensterfte en 

demografische gegevens. Het belang van de natie is als vanzelfsprekend 

aanwezig in haar redenering dat kinderen die door “ondoelmatige” verzorging en 

voeding niet overleden zijn, ziekelijk worden: “Het zijn deze zwakke kindertjes, 

die hun heele leven veel zorg behoeven en veel geld kosten aan kinder-

ziekenhuizen, kindersanatoria en later aan ziekenhuizen en sanatoria voor 

volwassenen. (....) Het gaat dus niet om vergrooting van het aantal, maar om 

verbetering van het gehalte.” (Behrend 1931: voorwoord). In het dichtbevolkte 

Nederland zien sommigen  kindersterfte niet als een nationaal probleem. De 

inspectrice maakt duidelijk dat het ook voor de Nederlandse natie een gevaar is 

als er te veel ongezonde baby’s zijn, Nederland is gebaat bij gezonde baby’s en 

daarmee gezonde, krachtige en productieve burgers voor de toekomst. 

 

De medische stand eigent zich een belangrijke positie toe in het vaststellen en 

uitdragen van aanwijzingen hoe een bloeiende natie met gezonde, gehoorzame 

burgers tot stand kan komen.11 Artsen hadden nog maar een geringe ervaring op 

                                            
10 Lewis Webb Hill and Jesse Robert Gerstley, Clinical lectures on infant feeding. Philadelphia: W. B. Saunders 1917: pp 
151 (In: Apple 1987; 35) 
11 Foucault steekt zijn afschuw over de medische stand niet onder stoelen of banken. Hij noemt ze “opdringerig en 
indiscreet”. De medische stand die “er als de kippen bij was haar afschuw uit te bazuinen, bereid was de wet en de 
openbare mening te hulp te snellen, eerder dienstbaar aan de machten van de orde dan dat zij aan de eisen van de 
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het gebied van de zuigelingenverzorging, maar ze beriepen zich op hun 

wetenschappelijke kennis en achtergrond (Spoorenberg 1984: 80; Apple 1987: 

75). Wetenschap in het algemeen was een bezigheid die status had. In de 

negentiende eeuw was het beoefenen van wetenschap iets waar een ‘heer’ zich 

mee bezig hield (Warner 1992: 129). Zwangerschap, bevalling en ook 

zuigelingenzorg was traditioneel een vrouwendomein; de adviezen die bakers, 

grootmoeders, buurvrouwen en tantes gaven, waren de artsen een doorn in het 

oog (Spoorenberg 1984: 80). Deze ‘oude wijven’ met hun kruiden en andere 

huismiddeltjes moesten plaatsmaken voor mannen met wetenschappelijke 

medische kennis (Schiebinger 1993: 69). Steeds dringen de auteurs van 

adviesliteratuur, over het algemeen artsen, erop aan alleen het advies van de 

dokter in te winnen en niet te luisteren naar ‘ondeskundige’ vrouwen die 

‘bakerpraatjes’ verkondigen: buurvrouwen, grootmoeders, tantes en andere 

vrouwen tot wie jonge moeders zich wenden voor advies (o.a. Spoorenberg 1984: 

80; Behrend 1931: 64; Carstens 1922). 

 

Artsen richtten zich op de moeders met hun aanwijzingen hoe de zuigeling te 

voeden en verzorgen. De interventie van artsen in het handelen van de moeder 

noemt Rima Apple scientific motherhood (wetenschappelijk moederschap). Het is 

een discours waarin vrouwen in eerste instantie hun plaats vinden binnen het 

gezin als moeder en echtgenoot en waarbij het (op)voeden van haar kinderen 

alleen succesvol zal zijn als zij zich door experts laat informeren inzake de 

nieuwste wetenschappelijke inzichten (Apple 1987: 97-100). Terwijl vrouwen aan 

de ene kant beter geschikt zijn voor het opvoeden van kinderen omdat ze zich 

dichter bij de natuur bevinden, kunnen ze zich aan de andere kant niet verlaten 

op het vrouwelijk instinct. In 1853 schrijft dr. Allebé in een voorlichtingsboekje 

voor moeders uit de burgerij: “De wetenschap hoe men kinderen kweekt en 

opleidt is de vrouw niet aangeboren, zij moet worden aangeleerd. De liefde 

beveiligt de moeders niet tegen misgrepen, kennis wel.” (in: Spoorenburg 1981: 

22). Op dezelfde manier begint het boek “Hoe moet ik een zuigeling verzorgen” in 

1931 met de volgende waarschuwing: “Het “moederlijke instinct” is niet 

                                                                                                                                        
waarheid gehoor gaf” (Foucault 1985; 56). 
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voldoende! Wij zijn het natuurlijke te veel ontwend (...) Kennis wordt voor ieder 

beroep geëischt. Hoeveel te meer is kennis noodig voor een verantwoordelijke 

taak als de verzorging van een kind is.” (Behrend 1931: 2). Moederliefde en 

instinct maken dat de vrouw als eerste is aangewezen om de taak op zich te 

nemen kinderen op te voeden. Maar de moeder moet zich wel onder toezicht 

laten stellen van de medische stand. Alleen zo verkrijgt zij de wetenschappelijke 

kennis die nodig is om op een verantwoorde wijze haar kind te voeden.   

 

In het streven naar gezonde baby’s voor een sterke en gezonde natie, staat de 

vrouw als moeder in het interbellum in het middelpunt van de belangstelling. In 

een artikel over consultatiebureaus in het Nederlands Tijdschrift voor 

Geneeskunde in 1922 betoogt de kinderarts Carstens dat het onwenselijk is in 

melkkeukens12 zuigelingenvoeding te bereiden voor alle kinderen. “Het is de 

natuurlijke taak der moeder haar zuigeling te verzorgen en onder die verzorging 

behoort ook de bereiding van het voedsel.” (Carstens 1922: 8). Alleen de moeder 

wordt verantwoordelijk geacht voor de gezondheid van haar kinderen en 

daarmee de toekomst van de bevolking. Hiermee ontstaat een paradox dat het 

alleen de moeder is die verantwoordelijk is voor haar kinderen en daarmee voor 

de natie, maar dat zij dit slechts kan doen onder toezicht van de medische stand. 

Een gevleugelde uitspraak uit die tijd was: “een domme of slechte moeder is 

erger dan een slechte woning.” (Spoorenberg 1984: 79). In plaats van sociale 

omstandigheden aan te wijzen als oorzaak voor het falen van borstvoeding of 

maag- en darmstoornissen van de zuigeling, worden moeders persoonlijk 

verantwoordelijk gehouden voor de hoge zuigelingensterfte. Wanneer 

arbeiderskinderen overlijden of een slechte gezondheid hebben ligt dat niet aan 

armoede, slechte behuizing en dergelijke, maar aan de onverschilligheid, 

domheid en ondeskundigheid van de vrouw des huizes. De oplossing voor de hoge 

zuigelingensterfte bij de arme klassen werd dus niet gezocht in de verhoging van 

de levensstandaard of de verbetering van de melkvoorziening13, maar in het 

                                            
12 In melkkeukens, verbonden aan een consultatiebureau, wordt kunstvoeding bereid voor baby’s. Er zijn in Nederland 
melkkeukens geweest om kunstvoeding te bereiden voor gezinnen waarbij de moeder niet zelf de fles kon maken vanwege 
sociale of economische omstandigheden. 
13 Rineke van Daalen vraagt zich af waarom bij de bestrijding van zuigelingensterfte het bevorderen van borstvoeding zo 
vanzelfsprekend de belangrijkste doelstelling werd en men niet de beschikbaarheid en kwaliteit van melk ging 
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bevorderen van borstvoeding en de voorlichting aan (arbeiders)vrouwen over de 

voeding en verzorging van haar baby’s14 (Spoorenberg 1984: 79, Van Daalen 

1981; 468). Wanneer vrouwen de adviezen van de medici niet opvolgen verzaken 

zij daarmee hun burgerplicht. Deze vrouwen wordt verweten geen “sociaal 

begrip” te hebben en niet “mee te werken aan de toekomst” (Spoorenberg 1984: 

81). Een advertentie uit 1938 van het bedrijf Mead Johnson in het blad Hygeia, 

geeft uitstekend de verhouding tussen de natie, de moeder en de dokter weer: 

“The mother who takes full advantage of her physician’s command of these 

resources improves the child’s immediate as well as future health and at the 

same time contributes toward the improvement of the race (in: Apple 1987: 129). 

Het medisch discours dringt zich via de biopolitiek in de driehoek moeder, kind 

en natie in. De moeder kan alleen op een verantwoordelijke manier de zorg van 

haar kind en daarmee de natie op zich nemen door zich op de hoogte te stellen 

van de laatste wetenschappelijke inzichten en haar arts te gehoorzamen.  

 

Natuurlijke en kunstmatige voeding. 

De vraag welke zuigelingenvoeding het beste is voor een baby, lijkt op het eerste 

gezicht beantwoordt te worden met borstmelk. Men drong er steeds bij moeders 

op aan om zich in te zetten voor borstvoeding, dat was de natuurlijke en beste 

voeding voor hun kind. Maar artsen waren van mening dat ruim een derde van 

de vrouwen niet in staat was een half jaar volledige borstvoeding te geven. Deze 

groep vrouwen zou de borst moeten geven in combinatie met kunstvoeding 

(Behrend 1931: 47-48). Men zag deze kunstmatige voeding als een acceptabel 

alternatief of aanvulling op borstvoeding. “Dank zij de vooruitgang der 

natuurwetenschap is het [de mensch] gelukt, de koemelk verteerbaar en tot een 

goed zuigelingenvoedsel te maken.” (Meyer-Rüegg zd 155). Wanneer de moeder 

onder dokterstoezicht de fles gaf, kon zij op een verantwoorde manier haar kind 

                                                                                                                                        
verbeteren terwijl men toentertijd al wist dat dat de volksgezondheid en de gezondheid van zuigelingen in het bijzonder 
bevordert. (1981; 468) 
14 In de achttiende eeuw was het alleen de bourgeoisie die zichzelf een seksueel lichaam toemat en daarmee een 
burgerlijke hegemonie vestigde, gebaseerd op een toename van sterkte, kracht, gezondheid en leven. Met seksualiteit 
doelt Foucault niet alleen op seksuele handelingen, het huwelijk etcetera, maar ook op bijvoorbeeld het grootbrengen en 
voeden van zuigelingen In de negentiende en twintigste eeuw gaat de bourgeoisie zich bemoeien met het lichaam van het 
proletariaat en past beheersingstechnologieën toe om haar onder toezicht te houden (Foucault 1985; 125) De 
consultatiebureau’s die aan het begin van de twintigste eeuw werden opgezet waren in eerste instantie gericht op de 
arbeidersklasse en een zeer belangrijke taak was het propageren van borstvoeding. 
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kunstmatig voeden. Het antwoord wat de beste voeding was voor een zuigeling, 

was niet alleen een kwestie van de keuze tussen kunst- en/of borstvoeding. De 

manier waarop de melk tot stand komt en toegediend werd, was van groter 

belang om te bepalen wat de beste zuigelingenvoeding was. Zolang de vrouw 

onder medische supervisie haar kind kunstmatig voedde, kon zij veilig haar kind 

groot brengen. In de jaren tien en twintig daalde de kindersterfte in Amerika. 

Volgens de artsen werd deze daling veroorzaakt door het feit dat bijna alle 

kinderen gevoed werden onder medische supervisie (Apple 1987: 37). De moeders 

die onder medisch toezicht stonden werden op de hoogte gebracht van het belang 

van kennis, regelmaat en hygiëne bij het succesvol en veilig kunnen zogen en de 

fles geven aan hun kind.  

 

Goede borstmelk door kennis en discipline 

In alle adviesliteratuur in het interbellum begint men de moeder erop te 

wijzen dat moedermelk het beste is voor een kind. De veel gelezen 

“Handleiding bij de verzorging van den zuigeling” begint met: “Zoowel de 

dagelijksche ervaring als het wetenschappelijk onderzoek leeren, dat de 

beste voedingswijze is de voeding aan de borst van de moeder.” 

(1925: 5). Borstvoeding mag dan steeds als de beste voeding aangemerkt zijn, 

de onbetrouwbaarheid en onberekenbaarheid van vrouwen is een probleem bij 

het bevorderen van de borstvoeding.  

 

Ten eerste zijn er vrouwen die hun kind geen borst willen geven. Men wijst deze 

onverschillige en luie moeders op hun verantwoordelijkheid de borst te geven. 

“Het is de plicht van eene moeder haar kind de moedermelk te geven, waarop 

het recht heeft.” (Handleiding 1925: 5). Het woord ‘plicht’ resoneert met de idee 

van ‘burgerplicht’. Men hoopt door vrouwen te wijzen op hun verantwoordelijk-

heid als burgeres, hen te overtuigen van het belang dat zij in gehoorzaamheid 

borstvoeding geeft. Het argument dat sommige vrouwen niet kunnen 

borstvoeden wordt als ongeldig terzijde geschoven. Vrouwen wordt erop gewezen 

dat de meeste moeders “gedurende langere of korter tijd in staat zijn haar kind 

zelf te voeden.” (Handleiding 1925: 5). De voorlichters halen overtuigend 
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bewijsmateriaal aan om te laten zien dat borstvoeding beter is dan kunst-

voeding. In de Handleiding staan twee foto’tjes waarop fles- en borstkinderen 

met elkaar vergeleken worden: het linker driejarige meisje dat een flessenkind 

is, is kleiner dan haar rechter tweejarige zusje, een borstkind (Handleiding 1925: 

4).Men probeert moeders met statistische gegevens angst aan te jagen en te 

overtuigen borstvoeding en geen flesvoeding te geven. In 1920 waarschuwt 

Honig moeders met: “onder de vijftig kinderen, die beneden het jaar aan maag- 

en ingewandsziekten sterven, zijn er slechts zeven, die door de moeder gezoogd 

worden; de drie en veertig anderen zijn flesch- of papkinderen.” (in Schilpzand 

en Uithof 1980: 110). Behrend wijst erop dat het eerste half jaar een fleskind 

ruim 3 keer zoveel kans heeft te overlijden in vergelijking met een borstkind, 

onder sociaal gunstige omstandigheden. Bij sociaal ongunstige omstandigheden 

heeft een fleskind de eerste drie maanden zelfs 9 keer zoveel kans te overlijden 

(1931: 3). Met dezelfde statistiek waarmee men het probleem van de 

kindersterfte in kaart heeft gebracht, probeert men nu vrouwen te overtuigen 

het beste te doen voor haar kind.  

 

Het mag vrouwen niet te makkelijk gemaakt worden over te stappen op 

kunstvoeding door bijvoorbeeld melkkeukens, “omdat daardoor de gemakzucht 

der moeders en het nalaten der natuurlijke voeding bevorderd worden.” 

(Carstens 1922: 8). Het boek Kraamverpleging, gericht op kraamzusters, 

onderscheidt verschillende soorten kraamvrouwen met betrekking tot  

borstvoeding. Zo is er de ‘slechte moeder”: die geen zin heeft in zogen en die 

“nooit had moeten trouwen”; de ‘zwakke’ moeder, die te kinderachtig is en nog 

niet had moeten trouwen, en haar kind wel zoogt maar moedeloos is als het 

mislukt; de ‘ware moeder’, “die volhoudt in wat zij haar plicht weet.” (Kouwer 

203). Een moeder mag alleen maar overstappen op kunstvoeding nadat zij een 

arts geconsulteerd heeft. De arts kan onafhankelijk vaststellen of het een 

‘slechte of zwakke moeder’ betreft die gewezen moet worden op haar plicht, of 

een ‘goede moeder’ is die wel wil borstvoeden maar niet kan. 
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Daarnaast waren er de vrouwen die hun kind de borst gaven, maar niet de 

nodige rust en leefregels daarbij in acht namen. Onderzoek had aangetoond dat 

de samenstelling van moedermelk wisselde en om goede melk te produceren 

moest een vrouw niet te rijkelijk eten, lichaamsbeweging hebben en een 

nerveuze of opgewonden gemoedstoestand voorkomen (o.a. Behrend 1931: 49-50). 

Het in de wind slaan van deze leefregels zou zelfs tot giftige melk kunnen leiden 

(Apple 1987: 55-56). In de aanwijzingen rond moedermelk is steeds weer terug te 

zien dat ‘de nerveuze vrouw’ een bedreiging is voor haar kind. "Gemoeds-

opwinding, zoals schrik of kwaadmaken, kan de zogafscheiding dermate 

veranderen, dat het kind er onder lijdt.” (Meyer-Rüegg 186)15. De vrouw die zich 

zorgen maakt of de beter gesitueerde vrouw die het theater bezoekt zal haar 

melkproductie zien verminderen (Meyer-Rüegg, 180). Meyer-Rüegg merkt op dat 

in deze moderne tijd er "overdreven eischen" aan het denkvermogen en zenuw-

stelsel worden gesteld. "Waar, bij de natuurvolkeren, de zenuwen niet aan-

houdend geprikkeld worden, (...) daar gaat het zoogen steeds zonder bezwaar. 

(...) De overal toenemende gelijkstelling van man en vrouw zal in dit opzicht geen 

goede gevolgen hebben." (Meyer-Rüegg, 160). Een terugkerend thema is steeds 

dat de moderne mens ver verwijderd is van het natuurlijke. De taak van de 

dokter is de moeder te wijzen op hoe zij zich zo ‘natuurlijk’ mogelijk gedraagt. 

Wanneer er moeilijkheden ontstonden met betrekking tot borstvoeding, was de 

taak van de arts de moeder te wijzen op leefregels wat betreft voeding, lichaams-

beweging en haar gemoedstoestand. Wanneer de moeder de leefregels van de 

arts niet kon of wilde opvolgen was kunstvoeding in dat geval beter dan de borst. 

Artsen vonden: "it is easier to control cows than women" (Apple 1987: 56). 

 

De moeder werd beschouwd als de enige juiste persoon om de zorg voor een 

zuigeling aan toe te vertrouwen. Maar de vrouw was in wezen ook 

onberekenbaar, lui, dom en nerveus en moest gedisciplineerd worden. Ze kon 

door haar onwetendheid en onverantwoordelijkheid haar melk, haar kind en de 

toekomst van de natie in groot gevaar brengen. Ze moest zich daarom laten 

adviseren en onder controle laten stellen door haar arts of het consultatiebureau. 
                                            
15 De “Handleiding” spreekt dit tegen: “Geheel ten onrechte wordt zoo dikwijls beweerd, dat het zog eener moeder niet 
deugdelijk is en dat het kind van haar “zenuwachtigheid” kan afzuigen. (1925: 5) 
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Deze lichten haar in over de laatste wetenschappelijke inzichten en wijzen haar 

op haar verantwoordelijkheden en de plicht haar kind borst te voeden, ter 

bescherming van de gezondheid van haar kind en daarmee de natie. 

 

Regel en orde.  

Aan de basis van een goede kinderopvoeding stond in het interbellum ‘regel en 

orde’. Alle adviezen toentertijd wijzen op het belang van regelmaat: een vaste 

dagindeling voor de baby met op bepaalde tijden slapen, waken en eten. Het 

regelmatig voeden en slapen was ingebed in een algemeen idee dat regel en orde 

in het leven van een baby bijdraagt aan de vorming van goed burgerschap: 

“[O]rde en regelmaat in voeding, in verdeeling van waken en slapen zal niet 

enkel de lichamelijke gezondheid bevorderen, maar als het ware ongemerkt 

algemeene orde en tucht bijbrengen, de grondslagen van een evenwichtige, 

geestelijke opvoeding en karaktervorming” (Knapper in: Spoorenberg 1981: 40). 

Door de baby te onderwerpen aan discipline en dressuur werd de basis gelegd 

voor goede, gedisciplineerde burgers en fabrieksarbeiders. De ideeën over het 

voeden en grootbrengen van een baby is doordrenkt van beelden van 

fabrieksarbeid en Tayloristische technieken. Ik kom hier later op terug. 

 

De “Handleiding bij de verzorging van de zuigeling” besluit met: “Naast reinheid, 

zijn regel en orde de beste wachters voor de gezondheid van het kind.” (1925: 44). 

Het voeden van de zuigeling stond ook onder dit regime van regelmaat. De 

“Handleiding” adviseert om de drie uur en later om de vier uur te voeden en te 

trachten het kind zo snel mogelijk zes uur in de nacht door te laten slapen 

zonder voeding. “Volgt men deze voorschriften op, dan heeft men groote kans een 

rustig kind te krijgen, dat goed groeit. Het verdient strenge afkeuring een kind, 

wanneer het tusschentijds gaat huilen, dadelijk weer aan de borst te leggen; 

daardoor wordt het lastig en dikwijls ziek.” (Handleiding 1925: 9-10). Ook de 

Zwitserse arts Meyer-Rüegg hamert op regelmaat: "maar toch is het een groot 

voordeel om het kind reeds vroeg aan regelmatige maaltijden te wennen; want 

daardoor worden zoowel de eetlust als de spijsvertering en de ontlasting ook 

eerder gereegeld en zeker zal men nooit spijt behoeven te hebben van wennen 
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aan regelmaat." (176). De basis voor een gezond kind is de boreling volgens de 

klok te voeden. Toentertijd was de kennis wel aanwezig dat een teruggang in de 

melkproductie verholpen kan worden door de baby vaker de borst te geven. 

Meyer-Rüegg en Behrend behandelen allebei het ‘vraag-aanbod-principe’, zoals 

dat tegenwoordig heet: hoe vaker en harder de baby zuigt, des te meer melk 

maakt de moeder aan en vice versa. Maar de techniek om een zuigeling vaker 

aan de borst te leggen en daarmee de melkproductie op te krikken staat in 

tegenspraak tot de eis van regelmaat. Alleen Meyer-Rüegg raadt aan bij te 

weinig zog de baby vaker te voeden, maar “zoo spoedig mogelijk vermindert men 

dan weer het getal voedingen om opvoedkundige redenen.” (Meyer-Rüegg 175). 

De adviezen geven allen zeer uitgebreide en consistente aandacht aan regelmaat, 

maar er wordt slechts sporadisch, onduidelijk of in het geheel niet ingegaan op 

het verhelpen van een tekort aan melk door de baby meer voedingen per dag te 

geven. Behrend waarschuwt moeders dat meer dan zes voedingen per dag 

“slechts op raad van den dokter” is toegestaan, maar legt bijvoorbeeld niet het 

verband tussen meerdere voedingen per dag en een toename van de melk (1931: 

51). De auteurs van de “Handleiding bij de verzorging van den zuigeling” noemen 

als oplossing voor een tekort aan borstmelk het bijvoeden met kunstvoeding16 

(Handleiding 12). Behrend wijst erop dat onder invloed van het bijvoeden met 

kunstvoeding de borstmelk vermindert. Zij gebruikt metaforen ontleend aan het 

denken in een markteconomie wanneer ze waarschuwt voor het teruglopen van 

de borstvoeding wanneer de baby met kunstvoeding bijgevoed wordt.  

 

                                            
16 In alle Nederlandse literatuur wordt erop gehamerd dat de moeder die problemen ondervond met de borstvoeding zich 
tot de arts moet wenden (Zie onder andere Carstens 1922: 5; Handleiding 1925: 13) Bij een tekort van melk “kan hij 
[wellicht] een raad geven, waardoor het kind nog uitsluitend aan de borst kan blijven.” (Handleiding 1925: 12) Apple 
wijst er echter op dat in Amerika artsen tijdens hun opleiding veel meer kennis kregen aangereikt over kunstvoeding dan 
over technieken rond de borstvoeding. (Apple 75) Ik neem aan dat in Nederland de situatie hetzelfde was. Dus wanneer 
een moeder zich tot de arts wendde voor advies, had deze nauwelijks kennis over borstvoeding en zal de vrouw snel 
adviseren het kind te spenen. (Apple 75)  
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Ze vergelijkt de borst met een fabriek die 

melk produceert: “De melkvorming in de 

borst lijkt op het werken van een fabriek: 

de productie richt zich naar de vraag.” De 

melkklieren in de borst worden 

weergegeven als arbeiders. Als de baby, 

de “afnemer”, regelmatig melk drinkt, dan 

heeft de fabriek het druk. Wanneer de 

concurrentie - in de vorm van 

kunstmatige voeding – “de klant”/de baby  

bedient, hebben de arbeiders niets meer te doen en ligt de fabriek stil. “Hoe 

minder de borst wordt gebruikt, des te minder levert ze.” Deze kennis is tot 

stand gekomen door het bestuderen van de melkproductie van vrouwen. Behrend 

geeft in grafieken weer hoe bijvoeding de moedermelkproductie beïnvloedt aan 

de hand van één vrouw, mevrouw H.M., en hoe hoog de melkproductie is van een 

min in Hannover die vier baby’s (“afnemers”) voedt (Behrend 1931: 47, 48). 

 

Het is niet in alleen deze letterlijke vergelijking waarbij de fabriek terug te 

vinden is als beeld in het huisgezin. Het Tayloristisch denken is overal aanwezig 

in de aanwijzingen aan moeders: het gezin is de kweekvijver voor toekomstige 

arbeidskrachten en moet dus vergelijkbare condities hebben. Zoals arbeiders bij 

een arbeidsvoering die volgens Tayloristische principes is opgezet, nauwgezette 

instructies krijgen hoe en in welke volgorde ze handelingen moeten uitvoeren, zo 

krijgen moeders ook nauwkeurige aanwijzingen hoe ze de fles moeten 

vasthouden: “De moeder laat het kind in de wieg of op haar schoot, op den rug of 

enigszins op den zijde liggen, brengt de speen in het mondje en houdt de flesch 

zoo vast, dat de speen steeds met melk gevuld blijft.” (Handleiding 21). De 

moeder wordt geïnstrueerd hoe ze vijf of zes flesvoedingen tegelijk kan bereiden, 

zodat ze een efficiënt huishouden kan voeren. Vrouwen die de borst geven wordt 

in foto’s getoond wat de beste houding is: “Achterop den stoel zitten voet op stoof, 

kind goed ondersteund” (Handleiding 6). Regelmaat van handelen en een 

efficiënte gezinshuishouding volgens routines en regels, zoals ook in fabrieken en 
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bedrijven terug te vinden zijn, leveren betrouwbare en voorspelbare resultaten. 

Aan de hand van groeicurves beoordeelt de arts het resultaat: groeit het kind 

genoeg? Ook de onvoorspelbare en onzichtbare borstvoeding probeert men onder 

controle te krijgen met wetenschappelijke technieken. Men weegt het kind voor 

en na de voeding om zichtbaar te maken hoeveel voeding het gedronken heeft en 

het gewicht wordt gewogen om het te vergelijken met de groeicurve. Wanneer de 

groei van een borstkind achter blijft, kan met het introduceren van kunstvoeding 

extra calorieën aan het kind worden toegediend en de regelmaat van voedingen 

gehandhaafd blijven. 

 

 

Tekeningen in Behrend met een grafische weergave over het percentage vrouwen 

dat kan borstvoeden, maken duidelijk hoe er over kunstvoeding ten opzichte van 

borstvoeding wordt gedacht. Hierin worden moeders weer in drie groepen 

verdeeld. De meerderheid van de vrouwen (65-70%) is volgens Behrend in staat 

langer dan een half jaar te voeden zonder fles. Het kleinste deel van de moeders 

(10-15%) is niet in staat langer dan 3 maanden te voeden. De moeder ziet er 

vermoeid uit en geeft haar kind in handen van de fles. De fles is weergegeven als 

een persoon: mannelijk, vriendelijk, schoon en veilig. Een verpersoonlijking van 

de medische wetenschap. Hij neemt het kindje in zijn armen en de zorg van de 

moeder over. De tweede groep vrouwen (20-25%) is in staat langer dan zes 

maanden borstvoeding te geven met behulp van bijvoeding. De moeder slaat een 

arm om de fles: haar betrouwbare vriend, samen zorgen ze goed voor haar 

kindje. In samenwerking met de arts kan zij veilig en zorgzaam haar kind 

grootbrengen.  
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Nadat de moeder is opgevoed tot een gedisciplineerde (op)voedster, kan aan 

haar de discipline toevertrouwd worden om in een geordend en geregeld 

huishouden haar kind groot te brengen. In het advies aan moeders om hun 

kind met een strakke regelmaat te voeden, komt de zuigeling naar voren als 

een toekomstig burger. Met de door haar gecreëerde regelmaat produceert de 

goede moeder gezonde en vooral gedisciplineerde burgers. Met de aandacht 

voor regelmaat van voedingen en het vertrouwen in de wetenschappelijke 

betrouwbaarheid van kunstvoeding, raakt de kennis over het vraag-aanbod-

principe op de achter-grond. Er is nauwelijks of geen informatie te vinden over 

het verhogen van de moedermelkproductie door het kind vaker aan de borst te 

leggen. In plaats daarvan is er veel aandacht voor tijdschema’s en geeft men 

uitgebreide informatie over de samenstelling en bereiding van kunstvoeding. 

De eis van regelmaat en wetenschappelijkheid verdringt in de adviezen de 

bevordering van borstvoeding.  
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Reinheid. 

Waarschijnlijk kreeg 40 tot 50% van de baby’s in Nederland kunstvoeding17 

(Schilpzand & Uithof 1980: 48 & 58). Kunstvoeding toentertijd hield in dat de 

moeder thuis zelf een mengsel maakte van de helft koemelk, de helft water en  

3-5% suiker18 (Behrend 1931: 62). Bij de aanwijzingen rond de bereiding van 

kunstvoeding staat reinheid centraal19. Het valt niet te ontkennen dat 

hygiënische aanwijzingen er inderdaad toe hebben bijgedragen dat men relatief 

succesvol kunstvoeding kon toedienen aan baby’s. Desalniettemin kunnen de 

aanwijzingen ook bekeken worden in het licht van de maatschappijvisie in die 

tijd. In haar boek Reinheid en gevaar onderzoekt de antropoloog Mary Douglas 

ideeën over onreinheid. Zij laat zien dat we iets vies vinden als het niet past 

binnen ons wereldbeeld. “Viesheid is (...) nooit een uniek, geïsoleerd verschijnsel. 

Waar sprake is van vuil, bestaat een systeem.” (Douglas 1976: 52). Douglas stelt 

voor om de regels en rituelen rond hygiëne en (on)reinheid bij zowel “primitieven” 

als in de moderne maatschappij, te beschouwen als een symbolische weergave 

van maatschappelijke structuren. “[Zijn] onze ideeën hygiënisch, terwijl die van 

hen symbolisch zijn? Allerminst: ik wil juist de stelling ontvouwen dat in onze 

ideeën over vuil ook symbolische systemen tot uitdrukking komen.” (Douglas 

1976: 51). Als men in de lijn van Douglas verder denkt, hoe representeren dan de 

reinheidsregels in Nederland rond de bereiding van kunstvoeding en de 

verzorging van baby’s de toenmalige ideeën over de natie? 

 

In de handboeken over de verzorging van zuigelingen staan uitgebreide 

beschrijvingen hoe de koe hygiënisch verzorgd en gemolken dient te worden, hoe 

lang en op welke wijze de melk bewaard mag worden, hoe de melk gekookt en 

                                            
17 Alhoewel er tijdens het interbellum meer statistieken worden bijgehouden met betrekking tot zuigelingenvoeding dan 
in de negentiende eeuw, is het nog steeds moeilijk een duidelijk overzicht te krijgen over die periode. Er zijn grote 
regionale verschillen. Aan het begin van de twintigste eeuw signaleerden velen dat het percentage borstkinderen 
achteruitging. (Schilpzand en Uithof 1980: 58) Volgens Schilpzand en Uithof zou uit de cijfers echter niet blijken dat het 
percentage borstkinderen daalt tussen 1900 en 1940, maar in de door hen opgenomen tabel (1980: 43) lijkt het erop dat in 
Amsterdam op basis van de cijfers van zuigelingen die onder controle staan van het consultatiebureau het percentage 
borstvoedingskinderen wisselt maar toch langzaam terugloopt. Voor de situatie in Amerika (zie Apple 1987: 154). Voor de 
mogelijke oorzaken van de achteruitgang van borstvoeding en de opkomst van kunstvoeding (zie Apple 1987: 84-85, 155). 
18 Op die manier wordt de verhouding eiwit en suiker gelijk gemaakt aan die van moedermelk. 
19Ook bij borstvoeding speelt ze een belangrijke rol. Wanneer de moeder borstvoeding geeft moet de tepel ontsmet zijn. 
Tepelkloven en wondjes aan de tepel moeten met antiseptische vloeistof gereinigd worden, anders zou dat zwerende 
borsten tot gevolg kunnen hebben. (Meyer 191-193) 
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verdund moet worden20 (o.a. Kouwer 1933: 215; Meyer-Rüegg 231: 233, Behrend 

1931: 62). De adviseurs beginnen met de hygiëne bij het melken van de koe en 

eindigt bij de flesjes die de moeder steriliseert. “De uier moet vóór het melken 

nauwkeurig worden gereinigd (stalvuil, faeces!) en de hand van den melker moet 

gezond zijn (geen etterige wonden!) en rein, chirurgisch rein.” (Kouwer 1933: 

215). De stal wordt het liefst tot een steriel laboratorium omgevormd, maar de 

handboeken erkennen echter dat dergelijke hygiënische melk nauwelijks 

beschikbaar is. “Het is onnoodig er op te wijzen, hoe ver wij nog zijn verwijderd 

van het bezit eener derglijke ideale melkerij!” (Kouwer 1933: 215). Om de 

‘onreine’ melk toch geschikt te maken als babyvoedsel volgen daarop instructies 

hoe de melk te steriliseren of te pasteuriseren21 (Meyer-Rüegg 219, Kouwer 1933; 

216). Meyer-Rüegg geeft statistieken om de de gevaarlijke maar onzichtbare 

bacteriën een plaats in de verbeelding van de moeder te geven:  

 

2 uren na het melken 9000 bakteriën op 1 m.M3 

3   “       “   “     “  “      21700  “       “    “    “ 

5   “       “   “     “  “      36250 “       “    “    “ 

12   “       “   “     “  “    60000 “       “    “    “ 

20   “       “   “     “  “  120000  “       “    “    “ 

26   “       “   “     “  “5600000  “       “    “    “ 

(Meyer-Rüegg 214). 

 

De regels rond hygiëne gaan ervan uit dat datgene wat in het lichaam is, zuiver 

en bacterievrij is, maar zodra het het lichaam verlaat of in direct contact staat 

met de buitenwereld is het onrein en door bacteriën vervuild. De arts Meyer-

Rüegg spreekt over de babymond in oorlogstermen: “Om het ontstaan van deze 

mondziekten [bij de zuigeling] (...) te vermijden, moeten we aan den eenen kant 

iedere verwonding van het mondslijmvlies voorkomen en aan den anderen kant 

ons verdedigen tegen het indringen van ontstekingskiemen in de mondholte.” 

(Meyer-Rüegg 131). ‘Verdedigen’, ‘indringen’, ‘verwondingen’; het lichaam van de 

                                            
20 De Handleiding geeft geen recepten hoe de melk verdund moet worden, maar verwijst daarvoor naar de dokter. (1925: 
13) 
21Men beveelt een Soxhlet  toestel aan, waarmee de moeder zes tot tien flesjes tegelijk kan verwarmen. 
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zuigeling lijkt op een burcht. De mond is een moeilijk te verdedigen gedeelte van 

die burcht, omdat via die poort de vieze en vijandige buitenwereld toegang krijgt 

tot het lichaam. De vrouw krijgt de taak van poortwachter. Alles wat bij de baby 

naar binnen gaat, moet door haar handen gaan en door haar gereinigd worden. 

Zij doet dit volgens de aanwijzingen en onder supervisie van haar arts of het 

consultatiebureau.  

 

Op dezelfde manier werd het gezin gezien als een safe haven waarbinnen het 

veilig toeven was (zie ook: Tarr 1996: 1). Buiten het veilige gezin bevindt zich de 

gevaarlijke ‘harde’ maatschappij. Deze ‘harde’ maatschappij met zijn ambities en 

zorgen, bedreigt het gezin. De vrouw die zich bijvoorbeeld zorgen maakt, of die 

het theater bezoekt, zal haar zog zien verminderen. De moeder die zich beperkt 

tot de veiligheid van het huis en niet naar “schouwburgvoorstellingen” gaat en 

zich niet laat leiden door de moderne “zucht naar winst op geestelijk of stoffelijk 

gebied” (Meyer-Rüegg 160), beveiligt zichzelf en haar gezin. Datgene wat van 

buitenaf het gezin binnenkomt moet door de moeder gereinigd worden. Een 

voorbeeld van de relatie tussen reinheid en maatschappijvisie is te zien bij de 

min. Alhoewel de min aan het verdwijnen is in de twintigste eeuw, kwam het 

nog wel een enkele keer voor dat een vrouw tegen betaling de borst gaf aan een 

baby van een ander. De arts Meyer-Rüegg ziet het als het grootste belang een 

min aan een medisch onderzoek te onderwerpen, zodat zeker is dat ze geen 

besmettelijke ziekten onder de leden heeft.  Het gebruik van de min is een 

menging van klassen: de min uit de lagere klasse treedt in dienst bij een gezin 

uit de burgerij. Het medisch onderzoek, waarbij de min als het ware ‘schoon’ 

wordt verklaard, maakt het mogelijk om deze vermenging van de klassen te 

accepteren (Meyer-Rüegg 207-208). De vrouw des huizes krijgt de raad de min 

onder haar directe toezicht te houden, het liefst slaapt zij samen met de min en 

het kind op één kamer. Op deze manier kan zij erop toezien dat de min geen 

slechte en ongewenste gebruiken uit de onderklasse toepast die haar kind in 

gevaar kunnen brengen, zoals het drinken van alcohol of het bij haar in bed 

nemen van de boreling. Net zoals de onzuivere koeienmelk door de moeder 

geschikt gemaakt kan worden voor haar kind, zo kan zij ook de borstmelk van de 
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min met behulp van wetenschappelijk toezicht van de dokter en haar 

verantwoordelijk handelen tot een geschikt voedsel gemaakt worden. 

 

Conclusie. 

Ideeën over de natie bepalen hoe en door wie baby’s tijdens het interbellum 

gevoed worden. Het lijkt alsof vrouwenmelk voor borelingen het beste is, echter 

we zien dat borstmelk niet persé goed is. Op een verantwoorde manier een baby 

voeden is een kwestie van kennis, regelmaat en reinheid.  

 

Kennis: Slechts wanneer een vrouw zich onder toezicht laat stellen door een arts 

en zich laat voorlichten over de goede manier om haar baby te voeden, pas dan 

kan ze goede melk geven. Op die manier kan ze ook verantwoord kunstvoeding 

geven. Zo worden steeds grenzen overschreden: borstmelk is het beste, maar 

onder bepaalde omstandigheden heeft kunstvoeding de voorkeur. Voeden moet 

plaatsvinden volgens een strak tijdsschema, maar een enkele keer mag er ook 

vaker gevoed worden. De dokter sanctioneert en bepaalt welke grenzen 

overschreden mogen worden. De medische stand weet zichzelf een spilfunctie toe 

te meten in de relatie tussen moeders, kinderen en de natie. Artsen en hun 

wetenschappelijke inzichten verklaren vrouwen, borstmelk en koeienmelk allen 

als potentieel gevaarlijk voor de gezondheid van kinderen. Slechts door vrouwen 

voor te lichten over wetenschappelijke technieken en kennis met betrekking tot 

de voeding van hun kinderen, kunnen de liefdevolle, maar onwetende vrouwen 

getransformeerd worden tot verantwoordelijke moeders. 

 

Regelmaat: Tijdens het interbellum is de melk voor zuigelingen een kwestie die 

de kern van de natie raakt. De natie is alleen verzekerd van een voorspoedige en 

productieve toekomst wanneer ze niet alleen kan beschikken over gezonde, maar 

ook over gedisciplineerde burgers. Vrouwen worden daarom aangespoord tot een 

regelmatig voedingspatroon van haar kind, zodat zijn opvoeding tot 

gedisciplineerd burger al aanvangt in de wieg. Een verantwoorde voeding van de 

jongste kinderen volgens een strak tijdschema staat daarmee aan de basis van 

de opvoeding en dressuur van de toekomstige burgers.  
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Reinheid: De nadruk op hygiënisch handelen van de moeder is in analogie met 

het beschermen van de natie tegen vijandelijkheden. Het lichaam van de baby en 

het veilige huisgezin is een analogie met het territorium van de natie: alles wat 

zich buiten de natie bevindt is vijandelijk en vormt een bedreiging voor die natie, 

net zoals alles wat zich buiten het lichaam bevindt vies en bedreigend is. Eén 

van de grootste bedreigingen van de natie is het binnendringen van de vijand, 

zoals bacteriën een verwoestend effect kunnen hebben op het lichaam en 

gezondheid van de zuigeling. De moeder, voorgelicht over reinheid en 

hygiënische regels en onder medische supervisie, is verantwoordelijk voor de 

verdediging van het lichaam van de zuigeling en daarmee van de natie.  
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Hoofdstuk 3. 

Vrijheid en vervuiling, 1960 tot 1980. 

 

In de jaren zeventig neemt kunstvoeding sterk de overhand op borstvoeding. Na 

het onder medisch toezicht stellen van de moeder in de jaren dertig, wordt in de 

jaren zestig en zeventig het kind onder dokterstoezicht gevoed met voornamelijk 

flessenvoeding. Er was een groot vertrouwen in kunstvoeding als 

wetenschappelijke, betrouwbare en voorspelbare voeding. In dit hoofdstuk begin 

ik te schetsen hoe de tendens van medicalisatie van babyvoeding, en daarmee 

een opkomst van kunstvoeding, zich doorzet vanaf de jaren dertig tot aan het 

begin van de jaren zeventig. En hoe deze medicalisatie en technologisering van 

babyvoeding kon plaatsvinden binnen een betoog van natuurlijkheid.  

 

In de jaren zestig en zeventig is een scala van tegenbewegingen in opkomst, 

zoals het feminisme, de demedicalisatie, de milieubeweging en de Derde Wereld 

beweging. Deze zijn allen van invloed geweest op de ideeën over wat de beste 

zuigelingenvoeding is. Eerst behandel ik de vrouwenemancipatie en het 

feminisme dat in de jaren zeventig het perspectief op het leven van vrouwen 

grondig veranderd heeft. Vrouwen strijden voor zelfstandige keuzemogelijkheden 

om hun leven vorm te geven. Vrouwen willen ook kunnen kiezen tussen borst- en 

kunstvoeding en hebben kritiek op het medisch establishment dat vrouwen geen 

keuzes laat maken en geen rekening houdt met de ervaringen en inbreng van de 

vrouw. Er is echter binnen de feministische literatuur toentertijd nauwelijks 

geschreven over babyvoeding. Ik kijk daarom welke veranderingen er 

plaatsvonden binnen het betoog over borstvoeding en hoe die waarschijnlijk 

beïnvloed zijn door feministische ideeën. 

 

Als laatste behandel ik de milieubeweging in relatie tot moedermelk22. In de 

jaren zeventig ontstaat er een uitgebreide belangstelling voor milieuvervuiling 

en de milieubeweging vraagt aandacht voor de vervuiling van borstmelk. De 

vraag rijst of borstvoeding nog wel veilig is. Is het beter om kunstvoeding te 

                                            
22 De Derde Wereld beweging behandel ik in dit hoofstuk slechts zeer summier.  
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geven? Ik maak daarbij gebruik van Hajer, die twee vertogen heeft gesignaleerd 

in de retoriek rond het milieu: het traditioneel-pragmatische en het eco-

modernistische discours. De eerste wordt gehanteerd door medici en 

onderzoeksinstituten, het tweede door de milieubeweging.  

 

Het gemedicaliseerde vertoog in de jaren zestig:  

na borstvoeding komt kunstvoeding. 

Als op een discussielijst op Internet23 voor borstvoedende moeders het onderwerp 

'kreeg je zelf borstvoeding als baby' aan de orde komt, komt uit de verhalen een 

beeld van de jaren zestig en zeventig naar voren dat 'borstvoedings-

onvriendelijk' is:  

 

Ik ben van 1971 en bij mijn moeder was (...) na 3 weken [de] melk 

op. (...) Ik werd het "borstkindje" genoemd, omdat het toen 

inderdaad eerder een uitzondering was (in dat ziekenhuis in elk 

geval). Ik heb hier een agenda die mijn moeder bijhield met de 

tijdstippen en hoeveelheden van voedingen, en bv (borstvoeding, 

GK) werd altijd afgewisseld met kv (kunstvoeding, GK). Ook werd 

een heel nauwkeurig tijdschema gevolgd. Al na 10 dagen begint de 

kv sterk de overhand te krijgen (...) en op mijn 23ste dag kreeg ik 

voor het laatste een (waarschijnlijk zeer klein) slokje mamamelk. 

Zielig he! Vooral ook voor mijn moeder die toen echt heel graag bv 

wou geven, maar zo'n slechte informatie kreeg dat het gewoon 

hopeloos was. (...) Pas toen ik haar een en ander duidelijk maakte 

over de werking van bv, wist ze eindelijk, zo'n 30 jaar later, 

waarom het bij haar nooit gelukt was24. 

 

Het tijdsschema dat in de jaren zeventig aangehouden wordt om baby’s te voeden 

is gebaseerd op een gewoonte uit het interbellum. De opvoedkundige redenen om 

het kind volgens de klok te voeden zijn op de achtergrond geraakt. In de jaren 

zestig en zeventig wordt het voedingsschema verantwoord door routines van het 

ziekenhuis of het huishouden van de moeder. Het voeden op schema in de jaren 

                                            
23 http://groups.yahoo.com/group/bv-plus/ 
24 http://groups.yahoo.com/group/bv-plus/ (18.1.2004) 
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zestig had meer te maken met de dagindeling van de moeder25. "In het westen is 

het algemeen gebruikelijk dat moeders zich aan een bepaald voedingsschema 

houden. Dat is echt zo gek nog niet: de baby krijgt dan wat hij nodig heeft en u 

kunt de voedingstijd een vaste plaats geven in uw dagrooster." (Ouders van Nu, 

okt 1973). Steeds meer vrouwen bevallen in het ziekenhuis. De medicalisatie van 

zwangerschap en bevalling gaat hand in hand met de toename van de 

medicalisatie van zuigelingenvoeding (Apple 1987). Na de geboorte worden 

baby’s in ziekenhuizen gescheiden van de moeder en in een aparte babykamer 

gelegd. Efficiëntie, controle en hygiëne zijn de redenen dat moeders in het 

ziekenhuis op vastgestelde tijden en volgens een schema het kind krijgen 

aangereikt om het aan de borst te leggen (Huijsmans 1981: 74). Voor en na de 

voeding worden de baby’s gewogen om vast te stellen hoeveel moedermelk het 

kind gedronken heeft. Wanneer het kind ‘te weinig’ heeft gedronken, wordt de 

borstvoeding aangevuld met melk uit een flesje. De tendens uit de jaren dertig 

om kunstvoeding als aanvulling te zien op borstvoeding heeft zich doorgezet. Er 

wordt steeds eerder na de bevalling overgestapt van moedermelk naar 

kunstvoeding. Men gaat er vanuit dat bijna elke moeder tussen de twee weken 

tot drie maanden overstapt op kunstvoeding, vooral omdat de moeder niet 

genoeg melk kan aanmaken om te voorzien in de behoefte van haar baby (Ouders 

van Nu oktober 1974: 49, Schönfeldt 1969: 107). Uit de adviezen ontstaat een 

beeld dat alle moeders willen borstvoeden maar dat bij een deel van de moeders 

de borstvoeding niet slaagt en dat ze daardoor gedwongen zijn de fles te geven. 

"We zijn het erover eens dat iedere moeder eerst proberen zal haar baby zelf te 

voeden. Maar er blijven natuurlijk altijd gevallen waarin dat onmogelijk is. De 

voeding die de moeder produceert kan onvoldoende zijn of niet voedzaam 

genoeg." (Groot Baby- en Kleuterboek 1968: 97). Thieme's babyboek schrijft: 

“Ook als de vrouw zelf voedt, moet ze soms in de derde of vierde week naar het 

flesje grijpen, omdat haar eigen melk dan niet meer voldoet." (Schönfeldt 1969: 

162). In de adviesliteratuur gaat men ervan uit dat de kans groot is dat het 

                                            
25 Adrienne de Reede benadrukte in haar commentaar op het manuscript van deze scriptie dat in de jaren zeventig nog 
steeds regelmaat werd aanbevolen ter disciplinering zoals die in de literatuur uit de jaren dertig beargumenteert wordt: 
“Baby’s zouden verwend worden als men zich niet aan een strak voedingsschema hield. Moeders moesten zich verdedigen 
als zij hun gevoel volgden. Ik kreeg bijvoorbeeld in 1977 enigszins dreigend te horen: ’Je kind zal later nooit op tijd leren 
komen als je haar telkens voedt op verzoek’ (...) Het medische en de dagindeling waren m.i. dus nauw verweven met 
opvoedingsideeën.”. 



 42 

vrouwenlichaam faalt: de hoeveelheid of de kwaliteit van haar melk zal mogelijk 

niet voldoende zijn om haar kind volledig te kunnen voeden. Het ideaal van een 

moeder met de baby aan de borst blijft bestaan, al is het maar voor een paar 

dagen. Ook in de jaren zestig krijgt de moeder een lijst met de voordelen van 

borstvoeding voorgeschoteld die min of meer hetzelfde is als een halve eeuw 

eerder: borstvoeding is natuurlijk, steriel en goedkoop, de voedingswaarde is 

onovertroffen, het verhoogt de weerstand van het kind, bevordert de moeder-

kind binding, voorziet de baby van waardevol huid-op-huid-contact, de moeder is 

sneller terug op haar oude gewicht en haar baarmoeder krimpt sneller (Spock 

1950: 73, Groot Baby- en Kleuterboek 1968: 82, 83, Ouders van Nu nov. 1967 8). 

Moeders kregen hiermee de tegengestelde boodschap te horen dat borstvoeding 

het beste was voor hun baby, maar dat het zeer onwaarschijnlijk was dat hun 

lichaam langer dan enkele dagen of weken in staat zou zijn genoeg en goede 

melk te maken (zie ook: Blum 1999: 32; Apple 1987). Daarmee passen de 

adviezen in een vertoog dat vrouwelijke voortplantingsorganen weergeeft als een 

slecht ontworpen systeem dat medische en technologische assistentie nodig 

heeft, zoals bij onvruchtbaarheidsbehandelingen en de medicalisatie van 

zwangerschap (Franklin 1993: 171 in: Santegoeds 1997: 63).  

 

Er is geen sprake van een controverse of een bewuste keuze tussen moedermelk 

of kunstvoeding. Kunstvoeding wordt gezien als een opvolging van borstvoeding 

en daarmee worden ze gedistribueerd26 over verschillende situaties. Borsvoeding 

is er voor de tijd direct na de bevalling voor vrouwen die genoeg moedermelk 

hebben, kunstvoeding voor vrouwen die niet genoeg moedermelk (meer) 

hebben27. “Als er niet (meer) genoeg melk is kunt u beter stoppen, anders wordt 

het zo’n getob en dat is helemaal niet nodig.” (Ouders van Nu okt 1974: 49)” Het 

voordeel van borstvoeding is dat het 'vanzelf' gaat (Ouders van Nu dec 1969: 49) 

                                            
26 Mol laat zien dat wanneer theoriën in de medische wetenschap elkaar tegenspreken, er niet alleen sprake is van een 
strijd, maar dat men die verschillende zienswijzen distribueert naar bijvoorbeeld verschillende behandelingsmethoden: 
“[D]istribution is a rare way of solving, or rather dissolving, theoretical tensions inside the texts of theorists, whereas it is 
a common and routine way of doing so in more practical settings such as the hospital.” (Mol 2002: 96-99). 
27 De Amerikaanse Spock laat wel een controverse zien waarbij kunstvoeding de borstvoeding verdringt. Hij wijst erop 
dat baby's die ook de fles krijgen minder zuigen omdat ze niet zoveel honger meer hebben en omdat ze gewend raken aan 
een speen waar ze niet zo hard voor hoeven te zuigen. Door het niet goed legen van de borst maakt de moeder vervolgens 
minder melk aan. "[D]e combinatie van een moeder met gebrek aan zelfvertrouwen en de gemakkelijke bereikbaarheid 
van de flesvoeding is de meest efficiënte combinatie om borstvoeding te doen mislukken" (1950: 87). Wellicht is dit de 
invloed van de al in de jaren vijftig opgerichte LLLI? 
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– het is tenslotte natuurlijk. Als het niet meer ‘vanzelf’ gaat, dan is het de beurt 

aan kunstvoeding.  

 

Het percentage borstgevoede baby's daalt in de jaren zestig gestaag. Rond 1954 

kreeg zo'n 37 % van de baby's van 3 maanden in Nederland borstvoeding, in 

1975 is dat zo'n 11 % (Voorhoeve en Booy, 1975 in Schilpzand & Uithof 1980: 46). 

Het percentage pasgeborenen dat op de 10de dag borstvoeding kreeg was in 1970 

61% en daalde tot 45% in 1975, waarna het weer gaat stijgen (De Jonge 1979 in: 

Schilpzand & Uithof 1980: 47)28. In Nederland werden in de jaren zeventig 

baby's het minst en het kortst gevoed met borstmelk.  

 

De inhoud van de fles. 

Vanaf de jaren vijftig kwamen er gehumaniseerde zuigelingenvoedingen op de 

markt (Nutricia Voedingsnieuws 1976, in: Schilpzand & Uithof 1980: 88). 

Gehumaniseerde kunstvoeding of moedermelkimitaties zijn kunstvoedingen 

waarvan het gehalte aan mineralen en eiwitten is verlaagd en dat van 

moedermelk benadert. De naamgeving 'Gehumaniseerde kunstvoeding' suggereert 

een grote verbetering ten opzichte van de eenvoudige koemelk-verdunningen en 

zure voedingen. Op de consultatieburo's ziet men geen duidelijk voordeel van de 

gehumaniseerde voeding voor de gemiddelde baby: "Het grootste bezwaar ervan is 

de hogere kostprijs (...) waartegenover voor de gezonde zuigeling geen reële 

voordelen staan boven de zure voedingen (Koppius 1962: 191). Consultatiebureau-

verpleegkundige Hilde de Haan adviseerde in de jaren zeventig Kralak, een zure 

voeding van Nutricia. Bij boeren die zelf melk hadden en geen dure kant-en-klaar-

voedingen wilden kopen adviseerde ze melk-water-verdunningen. In Ouders van 

Nu wordt alleen het gemak van kant-en-klaar voedingen aangeprezen en niet de 

verbeterde voedingswaarde ten opzichte van melk-water verdunningen. Een melk-

water verdunning hieldt in: twee delen melk op één deel water met vijf gram 

suiker op iedere honderd cc voeding (Zie ook Spock 1968: 101; NTvG 118, nr. 24, 

1974: 927). Dit kwam ruwweg overeen met wat ruim een halve eeuw eerder werd 

                                            
28 Met een dip halverwege de jaren negentig 
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aanbevolen (Zie ook Apple 1987: 34, 61)29. Met het stijgen van de welvaart 

kwamen de moedermelkimitaties in zwang30. In Ouders van Nu wordt tot 1976 

nog over melk-water-verdunningen gesproken. In 1980 constateren Schilpzand & 

Uithof: "Momenteel zijn de gehumaniseerde voedingen de belangrijkste soort 

voedingen voor de zuigeling in Nederland, en is het verbruik ervan zowel absoluut 

als per babyhoofd nog steeds stijgend." (Schilpzand & Uithof 1980: 91). Kortom, 

wanneer men het in de jaren zestig en zeventig heeft over de uitstekende 

kunstvoedingen, dan doelt men onder andere op dezelfde melk-water-verdunning 

die de vooroorlogse zuigelingen kregen. In de tweede helft van de jaren zeventig 

kwamen de gehumaniseerde voedingen in zwang (die al vanaf de jaren vijftig 

beschikbaar waren). 

 

Het waarschuwen van moeders voor de kwalijke gevolgen van kunstvoeding is in 

de jaren zestig verleden tijd. De adviezen over babyvoeding benadrukken dat 

kunstvoeding geen inferieure voeding is. Kunstvoeding wordt wat betreft 

voedingswaarde gezien als een aanvulling, opvolging of gelijkwaardig alternatief 

en opzichte van moedermelk en niet meer als een mogelijke bedreiging van de 

volksgezondheid zoals aan het begin van de twintigste eeuw. Op grond van 

"uitstekende kunstvoedingen" (Groot Baby en Kleuterboek 1968: 82), "jarenlange 

goede ervaringen in de praktijk" (Spock 1950: 100), vanwege onze “voldoende 

geschoolde en welvarende bevolking" (Koppius 1962: 623). ziet men in de 

adviesliteratuur kunstvoeding als een volwaardige vervanging van moedermelk. 

Een enkele keer schrijft men dat kunstvoeding de moedermelk in kwaliteit kan 

overtreffen (Ouders van Nu, mei 1973: 40). Men heeft veel vertrouwen in de 

wetenschap die het mogelijk heeft gemaakt moedermelk veilig en volwaardig te 

vervangen door kunstvoeding. Welstand, wetenschappelijkheid, vooruitgang en 

jarenlange ervaring zijn de belangrijkste argumenten dat kunstvoeding 

verantwoord borstvoeding kan vervangen. "In onze samenleving lijkt het of men 

evengoed een zuigeling met kunstvoeding kan grootbrengen. Gelukkig is dit 

tegenwoordig het geval. Dit is echter mede afhankelijk van onze welstand." 

                                            
29 Meyer-Rüegg in de jaren twintig adviseerde ook melk-water verdunningen met suiker, alhoewel hij de melk meer 
verdunde. In de vijfde maand adviseerde Meyer-Rüegg twee delen melk op één deel suikerwater, in de derde maand 
adviseert hij water en melk 1 op 1 te verdunnen (Meyer-Rüegg 240) 
30 Interview Hilde de Haan, consultatiebureauverpleegkundige in de jaren zeventig in de provincie Utrecht. 
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(Koppius 1962: 185). Ouders van Nu schrijft: "De moderne wetenschap heeft er 

gelukkig voor gezorgd dat er kunstmatige voedingen in de handel worden 

gebracht die op alleszins verantwoorde wijze zijn samengesteld." (nov. 1967: 8). 

Terwijl het Groot Baby- en Kleuterboek een paar bladzijden eerder nog schreef 

dat borstvoeding het beste is, schrijft het over het flessenkind: "Niemand heeft 

ooit kunnen bewijzen dat kinderen die zonder borstvoeding zijn grootgebracht 

minder gezond of minder gelukkig zijn dan de anderen." (1968: 90). Nog steeds is 

medisch toezicht noodzakelijk voor het succesvol voeden met kunstvoeding. 

Ouders van Nu waarschuwt dat bij kunstvoeding "deskundige hulp niet [kan] 

worden gemist." (dec. 1969: 47). In plaats van de moeder staat nu de baby onder 

medisch toezicht. Ouders van Nu: "Alleen op het zuigelingenbureau zal men u de 

voeding kunnen adviseren die uw baby nodig heeft." (dec. 1969: 49). De baby is 

burger geworden en niet meer enkel toekómstig burger, zoals dat het geval was 

in de jaren dertig.  

 

Santegoeds wijst erop dat ingrepen in de natuur door de wetenschap zijn 

toegestaan als ze “de natuur niet op zijn kop zet” (1997: 70). De natuurlijke 

bestemming van de vrouw, het moederschap, mag niet bedreigd worden door de 

fles met kunstvoeding. Strathern laat zien dat technologische interventie in het 

geval van nieuwe voortplantingstechnieken als gerechtvaardigd gezien worden, 

zolang een gedeelte van het proces als natuurlijk geclaimd kan worden 

(Strathern 1992: 57 in: Santegoeds 1997: 62). Bij adviezen aan flessenmoeders 

drukt men hen op het hart dat de 'natuurlijke' moeder-kind band niet doorbroken 

mag worden. "[De flessenmoeder] moet haar kind onverminderd haar liefde laten 

voelen en als zij nog in de kliniek is, moet ze erop staan, dat zij zelf het kind zijn 

flesje mag geven." (Schönfeldt 1969: 108). "En houd de kleine dicht tegen U aan 

terwijl U hem de fles geeft, zodat hij het nauwe contact met zijn moeder niet 

hoeft te missen. Er zijn talloze manieren waarop een moeder kan tonen dat zij 

veel van haar kindje houdt.” (Groot Baby- en Kleuterboek 1968). Het dwingen 

van moeders tot borstvoeding zou zelfs een gevaar kunnen opleveren voor de 

moeder-kind band: "Het kan een liefdevolle, goedwillende moeder veel verdriet 

geven, als ze nu juist in gebreke moet blijven op het terrein dat de autoriteiten 
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als het toppunt van moederschap aanprijzen. Er kunnen schuldgevoelens 

ontstaan en dit slechte geweten kan oorzaak zijn, dat het kind wordt afgewezen." 

(Schönfeldt 1969). Legio zijn de geruststellingen voor moeders toe dat ze hun kind 

niets te kort doen met de fles, oftewel dat ze een goede moeder zijn die het beste 

met haar kind voor heeft en zich 'natuurlijk' zorgen maakt om haar kind. Het 

Groot Baby- en Kleuterboek benadrukt: "[M]aakt U toch niet ongerust als U om 

welke reden dan ook niet in staat bent uw baby zelf te voeden. Onontbeerlijk is 

borstvoeding namelijk niet." (1968: 91). Spock voert een denkbeeldige moeder op 

die wellicht gedeprimeerd zou kunnen raken, omdat zij haar kind geen 

borstvoeding kan geven waardoor haar kind minder weerstand heeft, hij probeert 

haar gerust te stellen: "Het is soms moeilijk haar er van te overtuigen, dat haar 

kind er geen schade van zal ondervinden dat hij met de fles gevoed wordt." (1950: 

100). Eén van die manieren waarop de moeder haar liefde kan laten blijken en de 

moeder-kind band kan versterken is veel huid-op-huid-contact. Ouders van Nu 

kopt in mei 1973: "Leg uw flessekind ook aan de borst". Al eerder schreven ze: 

"Het klinkt u misschien wat gek in de oren, maar zou het eigenlijk zo "gek" zijn 

om de baby tijdens de flesvoeding écht aan de ontblote borst te houden? We weten 

hoe belangrijk het huis-aan-huid contact is voor de baby, en hoe plezierig het is 

voor de moeder." (Ouders van Nu dec 1967: 28). Het aanraken van de blote 

moederborst is in de jaren zeventig de belangrijkste kwaliteit van borstvoeding. 

Niet de voedingswaarde van borstvoeding, die is namelijk te vervangen door 

wetenschappelijke en verantwoorde kunstvoeding (zie ook Crul 1974: 148). De 

intimiteit en het huid-aan-huid-contact dat de baby ervaart tijdens het voeden 

aan de borst is het belangrijkste voordeel van borstvoeding geworden. Het belang 

van de aanraking wordt wetenschappelijk ondersteund door een onderzoek bij 

apen van professor Harlow in 1959. Harlow maakte twee poppen: één van 

kippengaas en één van lappen. Eén groep aapjes kreeg melk uit de pop van 

kippengaas, de ander uit de lappenpop. De aapjes hechtten zich in beide gevallen 

aan de lappenpop, ongeacht of er melk uitkwam (Ouders van Nu mei 73: 41). De 

apen van Harlow laten zien waardoor de 'natuurlijke' liefde en aanhankelijkheid 

van het kind naar de moeder toe ontstaat: door aanraking en niet door de 
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voeding31. Dit experiment, waarbij aapjes in een liefdeloze en onnatuurlijke 

omgeving worden geplaatst, ‘bewijst’ waar de ‘natuurlijke’ moederliefde uit 

bestaat (zie ook Haraway 1989: 235). Borstvoeding als de 'natuurlijke' voeding is 

vervangen door de 'natuurlijke' moeder-kind-binding waarbij aanraking en 

koestering een centrale rol speelt.  

 

De medicalisatie en verwetenschappelijking van babyvoeding komt overeen met 

een opvallende stilte rond babyvoeding in de medisch-wetenschappelijke 

literatuur. Vanaf ongeveer 1957 worden er nauwelijks artikelen over 

zuigelingenvoeding gepubliceerd, vanaf 1971 is er weer een toename van 

wetenschappelijke publicaties, over de tot dan toe onbekende gunstige elementen 

in de samenstelling van borstvoeding (Schilpzand &Uithof 1980: 54). Er is een 

stabiele situatie ontstaan: een afgenomen kindersterfte en een vertrouwen en 

routine in kunstvoeding. Wetenschappelijkheid en verbetering van 

kunstvoeding, de lange ervaring met de fles en de welvarendheid van Nederland 

worden als belangrijkste argument gebruikt om kunstmatige voeding aan te 

bevelen32. De argumenten voor het veilig kunnen toedienen van kunstvoeding 

(welstand, wetenschappelijkheid, vooruitgang en jarenlange ervaring) 

versterken en bevestigen elkaar. De advies- en wetenschappelijke literatuur 

stellen dat de maatschappij in de jaren zeventig in Nederland het 

tegenovergestelde is van die in het verleden of de Derde Wereld waar sprake 

was/is van armoede, onderontwikkeling en waar kunstvoeding synoniem is met 

gevaar en kindersterfte. 

 

Tegenbewegingen. 

Er ontstonden in de jaren zestig en zeventig een heel scala aan linkse 

tegenbewegingen die van invloed zijn geweest op babyvoeding. De Derde 

Wereldbeweging, de milieubeweging, de demedicalisatie en het feminisme 

hebben alle bijgedragen aan een andere kijk op borst- en kunstvoeding. Ik stip 

                                            
31 In Ouders van Nu wordt het experiment van Harlow gepresenteerd in een artikel over moederliefde en het belang van 
aanraking daarbij. Volgens Haraway werd het onderzoek van Harlow in Amerika toentertijd uitgelegd als een bevrijding 
van de doctrine van de thuismoeder. (1989; 235) Idem dito in de Sociale Atlas van de vrouw. (1983: 39) 
32 De eerste drie argumenten worden ook in de jaren twintig en dertig genoemd om aan te geven dat kunstvoeding 
betrouwbaar is. 
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hier kort de Derde Wereldbeweging aan, waarna ik uitgebreider inga op het 

feminisme, de demedicalisatie en de milieubeweging.  

 

Het verband tussen kunstvoeding en kindersterfte staat halverwege de jaren 

zeventig weer in het brandpunt van de aandacht. Nu krijgen echter de 

onwetende moeders niet de schuld, maar het kapitalisme. Kunstvoeding wordt 

vanuit Marxistisch perspectief gezien als een gevaarlijk product van het 

kapitalistisch systeem (Campbell 1984 in: Carter 1995: 24). In 1974 publiceerde 

de Londense organisatie War on Want The Baby Killer, een verslag over de 

marketing van zuigelingenvoeding en de dodelijke gevolgen van flessenvoeding 

op Afrikaanse baby’s. In de Verenigde Staten heeft de half uur durende film 

Bottle Babies over de dodelijke gevolgen van het gebruik van kunstvoeding in 

Kenya een grote impact (Richter 2001: 48). Na een aantal rechtzaken in 

Zwitserland en in de Verenigde Staten, zette de Infant Formula Action Coalition 

in Minneapolis aan tot een consumentenboycot van Nestlé (Richter 2001: 50). 

Deze boycot is één van de bekendste consumentenacties ooit geweest en heeft 

wellicht mede bijgedragen aan meer belangstelling voor borstvoeding in het 

westen.33  

 

Het feminisme en de vrouwenemancipatie zijn andere factoren die van grote invloed 

zijn geweest op hoe baby’s gevoed worden. Feministen hebben niet eenduidig borst- 

dan wel kunstvoeding gepropageerd. Er is in feite heel erg weinig geschreven 

binnen de literatuur van de tweede feministische golf over zuigelingenvoeding. Voor 

babyvoeding was eigenlijk heel weinig belangstelling, maar omgekeerd is 

zuigelingenvoeding wel door ideeën uit de vrouwenbeweging beïnvloed.  

 

Feminisme en melk. 

Het voeden van zuigelingen raakt aan een terugkerende vraag binnen de 

vrouwenbeweging: zijn mannen en vrouwen gelijk of verschillend? Moet de 

vrouw zich emanciperen door te benadrukken dat mannen en vrouwen in eerste 

                                            
33 Bijna alle handboeken over PR noemen de Nestlé boycot als één van de belangrijkste voorbeelden waar bedrijven van 
kunnen leren. UNICEF directeur James Grant antwoordde op de vraag waarom bedrijven genegen waren om hun beleid 
om gratis monsters van zuigelingenvoeding weg te geven, wilden veranderen: "Because of the Boycott" (Richter 2001: 
146) 
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instantie gelijk zijn of door het accent te leggen op het verschil tussen mannen 

en vrouwen? Tijdens de eerste feministische golf werd de nadruk gelegd op het 

verschil en met name de definiëring van de vrouw als moeder werd gezien als dé 

manier om haar recht als burger op te eisen (Withuis 1995: 217)34 Bij de tweede 

feministische golf lag de nadruk op de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. 

Wanneer de nadruk ligt op gelijkheid tussen mannen en vrouwen, lijkt een 

logische conclusie dat het feminisme van de tweede golf de fles heeft omarmd. 

Flesvoeding is een manier om de positie van mannen en vrouwen gelijk te 

schakelen. Iedereen, man en vrouw, kan de fles geven; borstvoeding lijkt op 

gespannen voet te staan met het delen van de zorg voor een baby.  

 

Maar binnen het feminisme is de combinatie werk en zorg niet het enige thema. 

De vrouwenbeweging houdt zich ook bezig met socialisme/marxisme, de 

(her)waardering en het leren kennen van het eigen (vrouwen)lichaam en het 

milieu. 35 Vanuit deze invalshoeken is moedermelk een waardevol product van 

het vrouwenlichaam. Demedicalisatie en keuzevrijheid zijn de twee thema’s 

binnen de vrouwenbeweging die het meest van invloed zijn geweest op de 

voeding van baby’s. Beiden staan in verband met elkaar.  

 

Baas over eigen borsten. 

Beck en Beck-Gernsheim beschrijven dat honderd jaar geleden "[women's] 

vocation was the gentle and ever ready 'living for the family', its highest 

commandment: self-abnegation and self-sacrifice" (Beck & Beck-Gernsheim 

2002: 56). Ze beschrijven hoe vrouwen steeds meer keuzemogelijkheden krijgen 

op het gebied van werk, onderwijs, seksualiteit, relaties. Zij zien de emancipatie 

van vrouwen in de vorige eeuw als een 'living for others' naar 'a life of one's 

own'36. In de adviezen rond borstvoeding is dat terug te zien in de figuur van de 

moeder die bewust kiest voor kunstvoeding. In de jaren dertig waren er naast de 

                                            
34 Dit is een nogal simplistische weergave van het denken in de eerste feministische golf. Ulla Jansz laat in haar 
proefschrift zien dat toentertijd verschil- en gelijkheidsdenken door elkaar heen liepen. (Denken over sekse in de eerste 
feministische golf. Amsterdam: Sara/Van Gennep, 1990) 
35 Kunstvoeding is in het perspectief van de marxistische feminist Campbell (1984) als een gevaarlijk product van het 
kapitalistisch systeem. (Carter 1995: 24)  
36 Beck en Beck-Gernsheim (2002) erkennen dat het vooral de hoop op een 'eigen leven' is, die met grote of kleine stappen 
dichterbij komt. De nieuw verworven vrijheden leveren ook weer nieuwe dilemma’s op. 
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goede moeder die haar kind borstvoeding gaf of kunstvoeding op advies van de 

dokter, de onverschillige moeder die haar plicht verzaakte en haar kind de fles 

gaf. Deze laatste figuur is bijna helemaal verdwenen in de jaren zeventig. Er is 

de vanzelfsprekende aanname dat iedere moeder het beste wil voor haar kind en 

dus haar kind wil borstvoeden. Maar er is ook een nieuw soort moeder in 

opkomst: moeders die bewust geen borstvoeding willen geven en kiezen voor 

kunstvoeding. Zij is geen slechte moeder meer. Het wordt toegestaan je kind niet 

te voeden aan de borst. Aanvankelijk is dit type moeder nog bijna onzichtbaar. 

Ouders van Nu schrijft in 1967 voorzichtig: "Moeders die hun kind niet zelf 

kunnen (of willen) voeden, behoeven zich daarover nu ook weer geen overdreven 

zorgen te maken." (november 1967: 8). Deze vrouw emancipeert zich in rap 

tempo: Sheila Kitzinger in haar boek Alles over borstvoeding schrijft: "In één 

geval pleit alles er voor om wel flesvoeding te geven, en dat is als de moeder zelf 

liever op deze manier haar kind voedt." (1980: 36). Steeds meer benadrukt men 

dat de vrouw het recht heeft op haar eigen keuze en haar eigen lichaam. 

Kitzinger beschrijft in haar boek over borstvoeding dat ze zich goed kan 

indenken dat een vrouw geen borstvoeding wil geven na een bevalling in het 

ziekenhuis waarbij de vrouw niets meer te zeggen had over wat er met haar 

lichaam gebeurde. “Geen wonder dat ze haar lichaam weer helemaal voor 

zichzelf wil hebben.” (Kitzinger 1980: 36).  Redenen als: “Ik vind het niet prettig 

als mijn borsten aangeraakt worden,” of “Ik vind dat mijn borsten voor mijn man 

zijn. Ik denk niet dat ik ooit nog hetzelfde zou voelen als ik de baby eraan laat 

zuigen,” zijn legitiem (Kitzinger 1980: 40). Dit is terug te zien in de adviezen aan 

moeders met betrekking tot de voeding van hun baby. "[A]ls een moeder de fles 

wil geven dan heeft ze daar het recht toe. (...) Het is haar keuze. Ze is 'baas over 

eigen borsten'." (Kitzinger 1980: 36). Een lezeres van Ouders van Nu schrijft in 

de rubriek 'Mening van de maand': "Als er iemand aan je vraagt: "ga je 

borstvoeding geven?" en je zou "nee" zeggen, dan wordt er meteen gevraagd 

"waarom niet?" Terwijl, als je "ja" zegt, er niets wordt gevraagd (...) Beste lezers, 

ik ben beslist niet tegen borstvoeding, maar ik vind dat iedere moeder het recht 

heeft zelf te beslissen wat zij het beste voor haar kind vindt." (april 1981: 37). Dit 

is een rechtstreekse aanval tegen het medisch establishment. De dokter bepaalt 



 51 

niet meer wat het beste is voor het kind, maar de moeder zelf beslist over de 

voeding en de gezondheid van haar baby. De moeder eigent zich het recht toe zelf 

te beslissen over de voeding van haar kind. Deze demedicalisering heeft onder 

andere zijn wortels in de vrouwengezondheidsbeweging.  

 

Demedicalisering en de vrouwengezondheidsbeweging. 

De de-medicalisering van babyvoeding heeft zijn oorsprong in de 

vrouwengezondheidsbeweging in Amerika eind jaren zestig: de women's health 

movement (vrouwengezondheidsbeweging). Deze feministische beweging zag de 

medische stand als een patriarchaal instituut en uitte kritiek op de medicalisatie 

van vrouwenlichamen. De vrouwengezondheidsbeweging zag vrouwelijke 

seksualiteit, het recht op seksuele zelfbeschikking en seksuele identiteit aan de 

basis liggen van een goede gezondheidszorg voor vrouwen37. Het Amerikaanse 

Our bodies, our lives (1971) van het Boston Women's Healthbook Collective werd 

de 'bijbel' van die beweging. Dit boek ontstond uit een vrouwenpraatgroep die bij 

elkaar kwam om ervaringen en oplossingen uit te wisselen over hun frustrerende 

ervaringen met artsen: “We waren kwaad over de betutteling, het achterhouden 

van informatie, de onpersoonlijke behandeling die we hadden gekregen.” 

(Vrouwengezondheidscollectief 1976: 9). In 1975 werd het boek Our bodies, our 

lives bewerkt door Anja Meulenbelt en in het Nederlands uitgegeven als ‘Je 

lichaam, je leven. Het Lijf-boek voor vrouwen’. In de Amerikaanse editie van 

1973 schrijft het Boston Women's Healthbook Collective (WHBC) het volgende 

over borstvoeding: "Most of us in this group who have children, breast-fed our 

babies. We did it because we were feeling proud of our bodies and glad that as 

women our bodies can provide nourishment for our children." (1973: 223). Het 

collectief ziet borstvoeding als een lichaamsfunctie waar vrouwen trots op 

kunnen zijn. Het collectief erkent dat sommige vrouwen wellicht voor 

kunstvoeding kiezen vanwege de associatie die gelegd wordt tussen borsten en 

seksualiteit en zien dit als een legitieme reden om af te zien van borstvoeding.  

 

                                            
37 http://college.hmco.com/history/readerscomp/women/html/wh_040300_womenshealth.htm 
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In Nederland is er een groep vrouwen die zich ergert aan de ondeskundigheid 

van artsen en andere professionals op het gebied van borstvoeding. Ze 

accepteren niet langer de bemoeienis met voeding én opvoeding door medici die 

er geen verstand van hebben en verwijten het medisch establishment dat ze “met 

hun zelfverzekerde ondeskundigheid het zelfvertrouwen van moeders 

ondermijnen.”38 Uit deze groep vrouwen ontstaat een werkgroep Borstvoeding 

halverwege de jaren zeventig. De werkgroep Borstvoeding en later de Vereniging 

Borstvoeding Natuurlijk (VBN) is ontstaan naar aanleiding van een radio-

uitzending in 1976 waarin Jetske Spanjer "iets vertelt" over borstvoeding. 

Vanwege de grote hoeveelheid telefonische reacties besluit zij met een aantal 

vrouwen een steungroep op te richten voor vrouwen die borstvoeding (willen 

gaan) geven. Twee jaar komen ze bij elkaar en praten, lezen en maken ze 

informatiestencils. Siu Ling Schukken brengt informatie in over op welke manier 

in Australië de borstvoedingsorganisatie Nursing Mothers Association (NMA, 

opgericht in 196439) moeders hielp. Liesbeth Teixeira de Mattos en Jetske 

Spanjer publiceren het boek Borstvoeding in 1977. Het is de vertaling en 

bewerking van het Engelstalige The Art of Breastfeeding (1972). Net zoals Je 

lichaam, je leven wordt dat bij uitgeverij Bert Bakker ondergebracht. Nel van 

Doorn zet zich in voor moedergroepen: bijeenkomsten voor zwangere vrouwen 

waar ze van gedachten wisselen en informatie krijgen. De moedergroepen van 

VBN zijn niet hetzelfde als 'praatgroepen' in de jaren zeventig. De feministische 

praatgroepen van Dolle Mina en MVM waren erop gericht uit te zoeken in 

hoeverre persoonlijke problemen veroorzaakt worden door sociaal-economische 

verhoudingen, om vervolgens actie te ondernemen (Costera Meijer 1996: 147, 

148). De moedergroepen van VBN dienen als informatie-avonden, hoewel één 

moedergroep wel uitgroeide tot vrouwenpraatgroep (BN1 2003: 13). In 1978 

wordt de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk opgericht40 (BN1 2003: 11 & 22). 

 

                                            
38 Uit email Adrienne de Reede (mede-oprichter VBN) 26.9.2005. 
39 Zie ook: Reiger 2001: 49. 
40 De werkgroep Borstvoeding kon zich niet vinden in de aanpak van de van oorsprong Amerikaanse 
borstvoedingsorganisatie La Leche League Internation (LLLI). In plaats van een onderafdeling te worden van de La 
Leche League International, wordt na veel discussie binnen de Nederlandse werkgroep Borstvoeding besloten niet samen 
te gaan werken met LLLI. “Men was van mening dat LLLI in die tijd teveel inging op het hele omgaan met kinderen en 
de toekomstige Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) wilde zich beperken tot borstvoeding alleen.” (Adrienne de 
Reede in: BN1, 2003: 22) 
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De Nederlandse borstvoedingsorganisatie heeft keuzevrijheid hoog in het vaandel 

staan. De vereniging heeft als doelstelling: "Het meer in de belangstelling 

brengen van borstvoeding zodat met meer kennis van zaken gekozen kan worden 

tussen kunst- en borstvoeding." (BN1 2003: 14). De oprichters van de Vereniging 

Borstvoeding Natuurlijk (VBN) zetten vraagtekens bij de 'keuze' tussen borst- en 

kunstvoeding wanneer vrouwen niet genoeg informatie hebben. "Als [in 1976] 

slechts 11% van de moeders hun kind met drie maanden nog borstvoeding geeft, 

is er weinig kennis over de alledaagse dingen die met borstvoeding te maken 

hebben." (Adrienne de Reede in BN1 2003: 22). Wanneer de borstvoeding mislukt, 

heeft dat te maken met te weinig informatie en niet met te weinig melk. Onder 

invloed van VBN schrijft Ouders van Nu in september 1979: "Het komt ook voor 

dat moeders eerder stoppen met borstvoeding omdat ze de eerste weken nogal 

wat problemen hadden en daarom eerder ophielden met zelf voeden dan ze van 

plan waren. En dat is jammer, want problemen met de borstvoeding zijn heel 

vaak vrij eenvoudig op te lossen." (1979: 23). In tegenstelling tot het gangbare 

idee dat de meeste moeders na twee, drie weken niet meer genoeg moedermelk 

hebben, gaat de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) zoals andere 

borstvoedingsorganisaties en -activisten er vanuit dat het merendeel van de 

vrouwen kan borstvoeden. Wat dat betreft propageert de VBN een 

overeenkomstig positief lichaamsbeeld als feministische groeperingen in die tijd 

probeerden te bewerkstelligen41. De VBN en LLLI hebben een visie op 

borstvoeding waarbij op een positieve manier de moeder en haar lichamelijke 

ervaringen centraal staan. VBN ziet borstvoeding als een relatie tussen de baby 

en de moeder, en niet zoals volgens het mechanistische, medische model als een 

voedingsmiddel en de moeder als de producent daarvan (Blum 1999: 71). 

 

                                            
41 Antropoloog Emily Martin behandelt in haar boek The woman in the body (1987) dat in de dominante medische 
metaforen de vrouwelijke lichaamsprocessen gezien worden als falende productie en datgene wat het vrouwenlichaam 
uitscheidt gezien wordt als bewijs van afval (in: Blum 1999: 71). Als voorbeeld van het definiëren van bestanddelen van 
moedermelk als afval, hierbij een citaat uit een interview met de heer Muntjewerf, directeur research van Nutricia, naar 
aanleiding van de commotie rond Stier Herman: “Muntjewerf: 'Er zijn argumenten om bepaalde componenten toe te 
voegen of te vervangen, maar soms is er aandacht voor stoffen waarvan je je moet afvragen waarom ze eigenlijk in 
moedermelk zitten. Er wordt vaak aangenomen dat moedermelk gedurende de evolutie een optimale samenstelling heeft 
gekregen. Dat zal voor de hele formule wel zo zijn, maar het is de vraag of dat voor de afzonderlijke componenten ook het 
geval is.'' Als voorbeeld van een wellicht overbodige stof noemt Muntjewerf de nucleotiden, de bouwstenen van DNA. “De 
vraag is of baby's die direct gebruiken voor opbouw van eigen DNA. Ze kunnen de DNA-bouwstenen makkelijk zelf 
maken en de ingrediënten zijn ook niet schaars. Waarschijnlijk zijn de nucleotiden het restant van celafbraak in de 
melkklieren.” (Wim Köhler in NRC, 3 maart 1994, cursivering GK) 
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Het kritisch staan tegenover en reviseren van het medisch betoog, betekent niet 

dat de vrouwengezondheidsbeweging en een organisatie als VBN geen gebruik 

maakt van medische kennis. Men probeert zich juist de kennis en de technologie 

toe te eigenen. Voor de jaren zeventig werd aan vrouwen nauwelijks informatie 

gegeven over de anatomie en werking van de borst; de borst was een black box42. 

In de jaren zeventig wordt de black box van de borst opengeschroefd. Nu mogen 

de moeders ook zelf kijken in hun borsten en is dat niet meer het exclusieve 

domein van de medici. In de boeken over borstvoeding die onder invloed van het 

feminisme staan, wordt de anatomie van de vrouwenborst uitgelegd (Kitzinger 

1980: 46-50; Crul 1974: 202; Eiger 1977). In deze boeken wordt uitgelegd dat de 

melkklieren melk produceren onder invloed van de hormonen oxytocine en 

prolactine. Wanneer er krachtig aan de borst gezogen wordt, krijgen de hersenen 

een seintje waardoor ze deze twee hormonen afscheiden. Wanneer een baby 

kunstvoeding heeft gedronken of zijn zuigbehoefte heeft bevredigd met een speen, 

zal de baby niet vaak en lang genoeg zuigen aan de borst om de melkproductie 

goed op gang te brengen. Als een vrouw weet hoe borstvoeding 'werkt', begrijpt ze 

dat ze haar kind vaak aan de borst moet aanleggen om de melkproductie op te 

voeren. De VBN maakt gebruik van medische informatie maar vermeldt expliciet 

in haar statuten dat de vereniging "zich niet beweegt op het medisch-

professionele vlak" en dat in het bestuur geen personen zitting mogen nemen die 

"zich professioneel bewegen op het medische vlak". De vrouwen gaan ervan uit 

dat borstvoeding natuurlijk en gezond is en willen borstvoeding niet zien als een 

medische zaak. "Zolang er geen komplikaties en ziekten aan te pas komen, 

kunnen wij elkaar en onszelf heel goed helpen." (BN1 2003: 14-15).  

 

Naast de vrouwenbeweging en de Derde Wereldbeweging heeft ook de 

milieubeweging invloed gehad op de ideeën over wat goede melk is voor 

zuigelingen. Hieronder ga ik daar verder op in.

                                            
42 De term black box is ontleend aan Bruno Latour (1998). Bij een black box kennen we de interne werking of constructie 
niet, maar alleen de input en output is voor de gebruiker bekend en relevant. 



 55 

Borstvoeding en vervuiling. 

Sinds de jaren vijftig neemt de milieuvervuiling in het westen gestaag toe. In de 

jaren vijftig wordt er voor het eerst gerapporteerd over de aanwezigheid van 

DDT in moedermelk (Tuinstra 1971: 395). Het is echter pas in de jaren zeventig 

dat er uitgebreide belangstelling is voor milieuvervuiling en daarmee voor de 

vervuiling van moedermelk. De plotselinge toename in belangstelling voor het 

milieu heeft - naast aanwezige milieuvervuiling - te maken met sociale factoren, 

zoals milieuorganisaties die mensen informeren en boeken als Limits to growth 

naar aanleiding van de Club van Rome in 1972. 43 Daarnaast was er een 

algemene sfeer van sociale veranderingen zoals de reeds genoemde 

vrouwenemancipatie en Derde Wereldbewegingen. Het is in deze context dat het 

woord milieubescherming wordt geboren (Kupper 2001: 4-6) 

 

Volgens de techniekhistoricus Kupper krijgt men een fundamenteel andere visie 

op het milieu in de jaren zeventig. Ten eerste gaat men denken in complexe, 

onderling afhankelijke en zich herstellende systemen. Ten tweede heeft men oog 

voor het globale karakter van milieuvervuiling, het beeld van ‘het ruimteschip 

aarde’ is algemeen aanvaard aan het einde van de jaren zestig. Ten derde krijgt 

men oog voor de lange tijdspanne die vervuiling betreft (Kupper 2001: 6). 

Maarten Hajer noemt het nieuwe milieubewustzijn een ‘eco-modernistisch’ 

vertoog. In dit vertoog zijn milieurisico’s niet direct te zien, ruiken of voelen; het 

milieu staat bloot aan verschillende vervuilingen tegelijk die onverwachte 

gevolgen kunnen hebben. Dit vertoog staat in tegenstelling tot het traditioneel-

pragmatische vertoog waarbij vervuiling iets uit het verleden is dat met meten, 

regelgeving en toezicht op te lossen is (Hajer 1995: 127).  

 

In Nederland wordt voor het eerst in 1969 DDT in moedermelk gemeten door het 

Rijkszuivelstation Leiden. In 1972 verschijnt in het Nederlands Tijdschrift voor 

Geneeskunde een literatuurstudie over DDT in moedermelk (Herngreen en 

Zielhuis 1972). In september 1972 publiceert Ouders van Nu een popularisering 

van het wetenschappelijke artikel door Joke Herngreen, één van de schrijvers 
                                            
43 Zie ook Hajer (1995: 134) over erkenning door instituties van milieuvervuiling in relatie tot de milieuvervuiling en de 
politiek-sociale processen daaromheen. 
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van de literatuurstudie. Herngreen schrijft dat moedermelk bij sommige 

vrouwen weinig DDT bevat, zodat het kind minder dan 0,5 !g per kilo 

lichaamsgewicht binnenkrijgt. 0,5 !g is de ADI (Acceptable Daily Intake). Maar 

bij vrouwen met veel DDT in de moedermelk kan dat oplopen tot 20 !g. 

Herngreen onthoudt zich in Ouders van Nu van een duidelijk advies wel of geen 

borstvoeding te geven, maar geeft aan dat verder onderzoek noodzakelijk is. De 

enige duidelijkheid die het artikel biedt is dat een flesgevoede baby dagelijks 1 

!g per kilo lichaamsgewicht binnenkrijgt. Een kinderarts wijst in de aanhef tot 

het artikel op dat "deze gegevens niet als een zwart-wit argument tegen 

borstvoeding zullen worden gebruikt. Er komt bij de omgang met de jonge 

zuigeling heel wat meer kijken dan de vraag naar de samenstelling van de 

moedermelk." Langdurige borstvoeding (5 maanden of langer) is echter volgens 

de kinderarts "overbodig en zinloos". In het artikel in het Nederlands Tijdschrift 

voor Geneeskunde concluderen Herngreen en Zielhuis: "Principieel gezien 

verdient kunstvoeding de voorkeur boven borstvoeding, zolang in moedermelk 

lichaamsvreemde stoffen zoals pesticiden voorkomen." (1972: 517). In de 

samenvatting schrijven de auteurs echter: "Afraden van borstvoeding wegens het 

gehalte aan insekticiden in de moedermelk lijkt niet noodzakelijk." (idem, 511). 

Herngreen en de latere rapporten van de Gezondheidsraad en de RIVM 

redeneren dat de ADI in moedermelk overschreden mag worden, omdat het 

slechts een korte tijd betreft en niet een levenslange blootstelling is.  

De medische wereld en de overheid hanteren in Nederland het traditioneel 

pragmatische betoog, wanneer het over vervuiling in moedermelk gaat. 

Vervuiling is daarin alleen schadelijk wanneer het de gezondheid van mensen 

bedreigt. De vervuiling van moedermelk wordt in die zienswijze geheel en al 

bekeken vanuit de optiek van volksgezondheid: in hoeverre is de vervuiling 

schadelijk voor het kind. In het traditioneel pragmatische betoog is vervuiling 

een probleem uit het verleden. Het gebruik van DDT is in Nederland rond 1970 

verboden en Tuinstra schrijft dan ook: “Het ligt dus in de lijn der verwachting 

dat in de toekomst de opneming van deze pesticiden door zuigelingen 

voortdurend zal afnemen.” (Tuinstra 1971: 400). Het probleem is overzichtelijk 

en zal binnenkort tot de verleden tijd behoren. Daarnaast is er altijd nog het 
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alternatief om kunstvoeding te geven. De medisch wereld vindt de situatie niet 

ernstig genoeg om borstvoeding af te raden. Van Eijndhoven en Groenewegen 

laten zien dat experts verschillende standaarden aanhouden en hun mening 

herzien, afhankelijk van de politieke context en concluderen “experts assess not 

only the scientific evidence related to the issue that they are consulted about, but 

also take the social context into account.” (1991: 275). Wanneer de 

wetenschappers Herngreen en Zielhuis éénduidig zouden adviseren geen 

kunstvoeding te geven in plaats van borstvoeding vanwege de milieuvervuiling, 

dan zou dat een enorme impact en grote maatschappelijke onrust tot gevolg 

kunnen hebben. Borstvoeding is een zwaarbeladen symbool voor moeder-kind 

liefde en de natuur (‘Moedertje Natuur’). Het is precies deze symboliek die de 

milieubeweging gebruikt om zijn standpunt aan het algemene publiek duidelijk 

te maken. Het Ecology Center in Berkeley maakt in 1969 een protest affiche  

tegen de vervuiling van het milieu/moeder-

melk. Op de affiche staat een blote, 

hoogzwangere vrouw in een bos, haar gezicht 

verscholen achter haar lange hippie-lokken. 

Op haar borsten staat de tekst: "CAUTION. 

Keep out of the reach of children*" Onder de 

foto staat de tekst: " *Milk in Such Containers 

May Be Unfit for Human Consumption. DDT 

Content .10 to .30 Parts per Million in Milk of 

Nursing Mothers. (2 to 6 time the Amount 

Allowed in Milk for Commercial Sale)" Deze 

poster appelleert aan eeuwenoude beelden die 

de aarde weergeeft als moeder - vergelijkbaar 

met de zeventiende-eeuwse alchemist Michael Maier die een tekening 

publiceerde waarop de aarde te zien is als een moeder die haar kind zoogt (zie 

Schiebinger 1993: 56-57). Op de poster van het Ecology Center in Berkeley wordt 

de idylle van de 'natuurlijke' vrouw – naakt, met loshangend haar, zonder make-

up, zwanger - wreed verstoord door de agressieve tekst op haar borst als betrof 

het een waarschuwingsbord bij verontreinigde grond. De 'natuurlijke' borstmelk 
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is vervuild en een gevaar voor het kind in haar buik. Het kapitalisme heeft 

Moeder Aarde - weergegeven als een jonge hoogzwangere vrouw - vervuild en 

benoemt haar waardevolle borstmelk als "milk in such containers".  

 

In de strijd om het milieu wordt de moederborst oorlogsterrein. De 

milieubeweging is in de jaren zeventig en 80 naarstig op zoek naar krachtige en 

overtuigende beelden om te verduidelijken wat milieuvervuiling aanricht. Het 

gaat de milieubeweging niet alleen om gezondheid van mensen, maar om de 

bescherming van de natuur. Het beeld van schade aan de natuur is een nieuw 

beeld dat de milieubeweging wil overbrengen (Hajer 1995: 131). Borstmelk wordt 

in de acties van de milieubeweging niet als voeding voor baby’s gezien, 

moedermelk is natuur geworden. Zoals een bos, de zee en dieren beschermd 

moeten worden tegen milieuvervuiling, zo ook is moedermelk een natuurlijk 

gebied geworden dat beschermd moet worden tegen vervuiling. De acties en 

publicaties van de milieubeweging zijn dan ook niet gericht op de vraag: is het op 

dit moment nog verantwoord om borstvoeding te geven aan mijn kind? De 

milieubeweging richt zich op de vraag: hoe kunnen we het publiek en de overheid 

overtuigen dat er een verbod op alle persistente bestrijdingsmiddelen moet 

komen (Pröstler 1983: 75).  

 

Dit standpunt is terug te zien in het standpunt van Elke Pröstler, de auteur van 

het Borstvoeding in een vervuild milieu uitgegeven door de milieuorganisatie 

Aktie Strohalm. Alhoewel zij de vervuiling van moedermelk onaanvaardbaar 

vindt44, adviseert ze moeders niet over te stappen op kunstvoeding. Ze heeft 

meer vertrouwen in 'de natuur' in de vorm van borstvoeding: "[O]ndanks het 

hoge gehalte aan gifstoffen in mijn melk kwamen de voordelen van het zogen mij 

zo belangrijk voor dat ik het mijn kind niet wilde onthouden. (...) Ik hoop hem 

door de borstvoeding zoveel kracht meegegeven te hebben dat zijn lichaam zich 

tegen mogelijke ziekten kan verdedigen." (Pröstler 1983: 81).  

 

                                            
44 De milieubeweging Aktie Strohalm redeneert dat de ADI is gebaseerd op een veiligheidsmarge van 100 maal de ‘no 
effect level’ bij volwassenen, voor baby’s met een lager lichaamsgewicht vinden zij de ADI juist te hoog ingeschat. 
(Pröstler 1983: 60) 
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Vanaf de jaren zeventig blijft de vervuiling van moedermelk in de belangstelling 

staan. Vanaf 1974 is er in opdracht van het Staatstoezicht op de Volksgezond-

heid een onderzoeksprogramma opgezet die in de gaten houdt hoeveel vervuiling 

de Nederlandse bevolking via de voeding binnenkrijgt. Onderdeel daarvan is het 

onderzoeken van moedermelkmonsters (RIVM 1993: 1). In de jaren tachtig volgt 

er een tweede vergelijkbare maar uitgebreidere golf van aandacht voor 

milieuvervuiling in moedermelk, met PCB's en dioxinen in de hoofdrol. Tot de 

dag van vandaag worden moedermelkmonsters in Nederland onderzocht door de 

RIVM. In bijvoorbeeld 1998 werden er 339 moedermelkmonsters verzameld en 

onderzocht op voorkomen van organochloorbestrijdingsmiddelen, dioxinen, 

furanen en PCB’s45. Via 26 kraamcentra verspreid over heel Nederland werden 

primagravidae (moeders van eerstgeborenen) benaderd om mee te doen aan het 

onderzoek46. De onderzoeksvragen bij het monitoren van borstvoeding is echter 

door de jaren heen veranderd. Van de jaren zeventig tot in de jaren negentig 

wordt moedermelk onderzocht op vervuiling met de vraag: is het nog veilig om 

borstvoeding te geven? In het RIVM rapport van 1997 wordt er een nieuw 

element in de discussie ingevoerd: de pre-natale blootstelling aan vervuiling. In 

1989 is namelijk in Groningen en Rotterdam het Nederlandse Moedermelk-

project gestart, waarin werd gekeken naar de effecten van blootstelingen aan 

PCB’s vóór en ná de geboorte. Uit Nederlands en Amerikaans onderzoek blijkt 

dat de invloed van PCB’s en dioxinen voornamelijk het gevolg zijn van 

blootstelling vóór de geboorte (Vereniging Borstvoeding Natuurlijk 2004: 4). De 

pre-natale blootstelling aan vervuiling blijkt groter te zijn dan de post-natale 

blootstelling via moedermelk. Het onderzoek van de moedermelkmonsters is door 

deze nieuwe invalshoek niet meer gericht op de vraag of het veilig is om te 

borstvoeden. Het onderzoeken van moedermelk heeft in 1997 tot doel inzicht te 

geven in de pre-natale blootstelling aan vervuiling (de mate van verontreiniging 

in de moedermelk geeft een indicatie van de pre-natale blootstelling hieraan). In 

                                            
45 van drie organochloorbestrijdingsmiddelen (HCB, beta-HCH en p,p’-DDE), 17 2,3,7,8 chloorgesubstitueerde dioxinen en 
furanen (PCDD/F’s), 3 non-ortho PCBs (77, 126 en 169), 8 mono-ortho PCBs (105, 114 3, 118, 123, 156, 157, 167 en 189) 
en 6 indicator PCBs (28, 52, 101, 138, 153 en 180). 
46De onderzoekspopulatie werd beperkt tot primagravidae omdat eerder gegeven borstvoeding de niveaus van 
organochloor-verbindingen in de moedermelk doet dalen. Aan de deelnemende moeders is een pakket uitgereikt 
bestaande uit onder andere informatie over het onderzoek, een algemene vragenlijst, een voedingsvragenlijst, een kolf, 
een container en een trechtertje voor het verzamelen van de moedermelk. De deelnemende moeders hebben tussen dag 
zes en dag tien na de bevalling honderd ml moedermelk verzameld door te kolven. (RIVM 2002: 11-12) 
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het RIVM rapport van 2002 gaat het niet meer om pre-natale blootstelling of 

borstvoeding, maar om te bepalen hoe het gesteld is met de milieuvervuiling in 

het algemeen47. Het RIVM rapport over organochloorverbindingen in 

moedermelk in 2002 schrijft: “De centrale doelstelling van het monitorings-

programma moedermelk is het volgen van de vijfjaarlijkse ontwikkeling in 

gehalten organochloorverbindingen in moedermelk (tijd-trend) teneinde inzage 

te krijgen in de (verandering van) de lichaamsbelasting van de Nederlandse 

bevolking.” (RIVM 2002: 9). Moedermelk is nu een mogelijkheid om vervuiling in 

het algemeen te meten. De Amerikaanse organisatie van lactatiekundigen 

schrijft hierover: “Researchers and health authorities may use breast milk 

sampling as a measure of community-wide contamination because it is a rapid, 

sensitive, and less invasive method than drawing blood or obtaining a fat 

biopsy48.” (ILCA, 2001; zie ook Hooper & McDonald 2000: 391). De nationale 

instituten hebben hiermee gedeeltelijk de visie van de milieubeweging 

overgenomen. De RIVM en de Gezondheidsraad buigen zich niet meer in eerste 

instantie over de vraag of het gezonder is voor baby’s om borst- danwel 

kunstvoeding drinken, alswel over de vraag: is de hoeveelheid vervuiling in ons 

milieu nog wel verantwoord (Gezondheidsraad 2000: 27).  

 

Doordat men moedermelk blijft onderzoeken en er rapporten verschijnen over de 

vervuiling van moedermelk, blijft steeds de vraag zich opwerpen: is het veilig om 

borst te voeden. Borstvoedingsdeskundigen en –activisten en de Gezondheids-

raad houden zich vast aan het standpunt dat de voordelen van borstvoeding 

opwegen tegen de nadelige effecten van de vervuiling. Wel wordt aan zogende 

moeders geadviseerd niet meer dan een halve kilo per week af te vallen (ILCA 

2001, Vereniging Borstvoeding Natuurlijk 2004: 5, 7). Wanneer een vrouw bij het 

lijnen haar vetreserves aanspreekt, komen er namelijk tevens dioxines, DDT en 

andere vervuiling vrij.  

 

                                            
47In het rapport van de RIVM in 2003 concentreren de auteurs zich wel op de effecten van vervuiling (in dit rapport 
polybroomhoudende bifenylethers) op borstgevoede baby’s. 
48 Het kolven van moedermelk tussen dag zes en tien na de bevalling kan een zeer zware belasting voor de kraamvrouw 
zijn, dus het verwondert mij dat lactatiekundigen deze methode ‘rapid’ en ‘less invasive’ noemt.  
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Conclusie. 

In de jaren zestig zet de medicalisatie van babyvoeding zich voort. Dit leidt tot 

een situatie waarin baby’s onder medisch toezicht staan en grotendeels met 

wetenschappelijk verantwoorde kunstvoeding worden gevoed. Borstvoeding 

wordt in de adviesliteratuur als de beste voeding voor baby’s geprezen, maar er 

is weinig vertrouwen in de mogelijkheid van vrouwenlichamen om borstmelk van 

goede kwaliteit en kwantiteit te produceren. De medicalisatie wordt 

‘vernatuurlijkt’ door de moeder-kind band te benadrukken: het belangrijkste van 

borstvoeding is in de jaren zestig en zeventig niet de voedingswaarde, maar het 

huid-huid-contact tussen moeder en kind tijdens de borstvoeding en er wordt 

aangeraden flessenkinderen tegen de blote moederborst aan te leggen.  

 

Onder invloed van de vrouwenbeweging en de demedicalisatie wordt in de jaren 

zeventig de nadruk gelegd op de keuzevrijheid van de moeder. De moeder wordt 

baas over eigen borsten: de beste melk is die die de moeder wil geven. 

Borstvoedingsverenigingen wijzen erop dat elke moeder kan borstvoeden, 

wanneer ze beschikt over goede informatie en ondersteuning bij de borstvoeding. 

Het is niet meer het moederlichaam of de dokter die beslist welke melk op welk 

moment het beste is voor de baby. De moeder heeft zich het recht toegeëigend 

daarover te beslissen.  

 

De milieubeweging in de jaren zeventig ziet in moedermelk een krachtig symbool 

om haar boodschap voor het voetlicht te brengen. Moedermelk is in hun betoog 

niet zozeer voedsel voor baby’s, vrouwenmelk is ‘de’ natuur geworden, die 

beschermd moet worden tegen vervuiling. Op dit moment is deze visie terug te 

vinden in het onderzoeksbeleid van de RIVM: moedermelk wordt onderzocht met 

de vraag hoe de blootstelling aan vervuiling van de bevolking in het algemeen is. 
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Hoofdstuk 4 

Borstvoeding in het nieuwe millennium 

 

In december 2004 had ik een gesprek met een vrouw in Antwerpen waarin ik 

haar vertelde dat ik een scriptie aan het schrijven was over melk voor baby’s. De 

vrouw vertelde mij dat ze een tijd geleden op bezoek was bij een vriendin die op 

een baby paste. De baby wilde het flesje met afgekolfde moedermelk niet drinken 

en moest veel en hard huilen. Mijn gesprekspartner gaf zelf nog borstvoeding 

aan één van haar kinderen en stelde voor om de huilende baby bij haar aan de 

borst te leggen. Het werkte: de baby stilde haar honger aan de borst en huilde 

niet meer. De vrouwen waren evenwel verbaasd dat hun poging succesvol bleek: 

ze dachten dat baby's alleen bij hun eigen moeder wilden drinken.  

 

Terwijl het in andere plaatsen op de wereld gewoon is dat kinderen bij 

verschillende vrouwen de borst drinken is het in Nederland taboe om het kind 

van een ander aan de borst te nemen (Blum 1999: 41; Khatib-Chahidi 1992). Dat 

gaat tegen onze ideeën in over moeder-kind-binding, een band die als uniek en 

essentieel gezien wordt tussen moeder en kind. Moeder-kind-binding, 

moederinstinct en moederliefde zijn in elkaar overlopende begrippen die wij – 

net als borstvoeding – als ‘natuurlijk’ zien: vanzelfsprekend en behorende tot de 

natuur.  

 

In navolging van Marilyn Strathern wil ik in dit hoofdstuk laten zien dat 

borstvoeding in het huidige millenium bijdraagt aan de biologisering van de 

verwantschapsrelatie. Onze hedendaagse ideeën over borstvoeding en wat de 

beste melk voor baby’s is, bevestigt het idee dat verwantschapsrelaties primair 

gegevenheden zijn van de natuur en in tweede instantie vorm krijgen in de 

sociale context.  

 

Dit hoofdstuk begint met te laten zien hoe het biologische een belangrijk element 

geworden is. Daarna behandel ik Strathern die de verwantschapsrelaties in 

Engeland bestudeerd heeft als voorbeeld van een westerse 
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verwantschapscultuur. En ga dan kijken hoe ideeën over borstvoeding dit idee 

bevestigen, door te kijken naar adviezen over borstvoeding en de relatie tussen 

moeder, vader en borstvoeding. Daarna leg ik het verband tussen wat men het 

meest ‘natuurlijk’ acht (borstvoeding van de eigen moeder) en daarmee ook het 

gezondst. Aan het einde van dit hoofdstuk behandel ik de huidige idee dat 

gezondheid gedefinieerd wordt in termen van risicofactoren en gezondheid op de 

lange termijn. 

 

Het natuurlijke moederinstinct en moeder-kind-binding 

In het interbellum was men van mening dat “[h]et de natuurlijke taak der 

moeder [is] haar zuigeling te verzorgen” (Carstens 1922: 8). Wanneer men 

tegenwoordig van mening is dat de moeder de eerst aangewezene is om voor de 

baby te zorgen, formuleert men dat in termen van binding en gehechtheid. Men 

heeft het niet meer over de ‘taak’ van de moeder, maar over de noodzaak en de 

behoefte van het kind om in de aanwezigheid te zijn van de eigen moeder. 

Moeder-kind relaties en hechting is een belangrijk thema geweest in de 

opvoeding van kinderen in de tweede helft van de twintigste eeuw. De Engelse 

psychiater John Bowlby deed onderzoek bij oorlogswezen na de Tweede 

Wereldoorlog en zag het ontbreken van de moeder als reden voor ernstige 

hospitalisatieverschijnselen die de kinderen vertoonde (Vrouwenlexicon 1989: 

246). Het onderzoek van Bowlby gaf wetenschappelijke ondersteuning aan het 

idee dat hechting tussen moeder en kind een basisvoorwaarde is voor een 

gezonde ontwikkeling. In de jaren zeventig benadrukten kinderartsen Marhall 

Klaus en John Kennell de critical period: een korte periode direct na de geboorte 

waarin de moeder extra gevoelig is voor indrukken en de moeder-kind-binding 

optimaal ontstaat wanneer de moeder en face en bloot met haar kind samen ligt. 

Vergelijkbaar met de kritieke periode in het dierenrijk, waarbij bijvoorbeeld het 

schaap haar nageslacht afwijst wanneer ze de 30-45 minuten na de geboorte 

gescheiden is geweest van haar pasgeboren lammeren (Sosa 1976: 179). In de 

hedendaagse adviezen rond borstvoeding wordt bijna altijd gewezen op de 

positieve invloed die het geven van borstvoeding heeft op de moeder-kind 

binding. Onder het kopje: “Moedergevoelens; hormonaal bepaald.” meldt het 
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boek Alles over borstvoeding “Prolactine zorgt, behalve voor de aanmaak van 

melk ook voor ‘moedergevoelens’; je zorginstinct.” (Broekhuijsen 2002: 37). 

 

Feministen hebben de afgelopen decennia de ideeën over moederliefde, -instinct, 

moeder-kind-binding en moederschap bekritiseerd en ontrafeld. In bijvoorbeeld 

het boek The myth of motherhood, an historical view of the maternal instinct 

behandelt de Franse filosoof Elisabeth Badinter de vraag of moederinstinct een 

tijdloze constante is. Volgens haar is er wel moederliefde en -instinct maar het is 

historisch en sociaal bepaald. Ze concludeert haar boek met: “A review of the 

history of different forms of maternal behaviour gives birth to the conviction that 

maternal instinct is a myth. (...) [The mother’s] feelings, depending on her 

cultural context, her ambitions, and her frustrations have shown themselves to 

be extremely variable.” (Badinter 1981: 327). Een belangrijk deel van de 

feministische literatuur schuift moederinstinct ter zijde als een historisch 

verschijnsel. Tegenover de ideeën van feministische theoretici staat echter het 

gedachtengoed van sociobiologen en ethologen die tegenwoordig in de populaire 

media op veel belangstelling kunnen rekenen. De sociobiologie is een 

herinterpretatie van het Darwinisme dat de nadruk legt op de genetische 

bepaaldheid van cultuur en ethologie is de studie naar het gedrag van dieren49. 

De sociobiologen en ethologen die grote opgang maken, zien meestal de moeder-

kind-binding, moederliefde en -instinct als een universeel en natuurlijk gegeven 

en verklaren dat vanuit de evolutietheorie. De zoöloog Desmond Morris is een 

populaire verschijning op televisie met zijn serie “The naked ape” en zijn boeken 

zijn bestsellers (Riley 1983: 12). Ook de in de Verenigde Staten woonachtige 

Nederlandse etholoog Frans de Waal is bekend bij het grote publiek.  

 

De verhouding moeder-kind is een verwantschapsrelatie en die worden in het 

Westen als deel uitmakend van ‘de natuur’ of de biologie gezien. De antropoloog50 

Fox schreef in 1967 bijvoorbeeld: “Kinship and marriage are about the basic facts 

                                            
49 De sociobiologie en etologie worden niet alleen door niet-feministische mannen bevolkt, met traditionele ideeën over 
man/vrouwverhoudingen. Zo is er de eveneens populaire, echter feministische auteur Sarah Blaffer Hrdy, en daarnaast 
Elisabeth A. Lloyd. Zie ook Donna Haraway’s boek: Primate Visions: Gender, Race, and Nature in the World of Modern 
Science. London and New York: Routledge Press. 
50 Franklin & Ragoné (1997) citeren Coward dat de antropologie een “obsessieve” belangstelling heeft voor zaken als 
verwantschap, voortplanting en erfopvolging. 
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of life. They are about: ’birth, and copulation, and death’.” (in: Strathern 1992). 

Fox ziet verwantschapsrelaties als een biologische constante, onveranderlijk en 

niet beïnvloed door plaats of tijd. De verschillen die tussen culturen bestaan 

ontstaan volgens hem door de verschillende invulling die we geven aan deze 

biologische gegevenheden (zie ook het citaat van Brinkgreve en De Regt in 

hoofdstuk 1).  

 

Feministische theoretici zoals Judith Butler en Donna Haraway zien het 

onderscheid tussen natuur/cultuur als een onduidelijke grens die op zichzelf 

weer cultureel bepaald is. Marilyn Strathern werd uitgedaagd door Donna 

Haraway die de vraag stelde: waar bestaat natuur uit voor mensen uit de 

twintigste eeuw? Strathern onderzocht in haar boek After nature hoe ‘Engels’ 

bovenstaande uitspraak van Fox is (Strathern 1992). In deze studie naar de 

Engelse identiteit en verwantschapsrelaties argumenteert Strathern dat de 

vermeende natuurlijke gegevens - ‘facts of life’ - een exponent zijn van de 

Engelse cultuur, waarop later de biologisering van verwantschapsrelaties volgde. 

Het genetische erven volgde bijvoorbeeld op het erven van bezittingen waarbij 

het kind evenveel van de vader als van de moeder erft (Strathern 1992).  

 

Het ‘eigen’ kind. 

De Aché, een Indianenstam uit het Amazonegebied, hebben een andere 

biologisch en sociale constructie van vaderschap en verwantschap. Bij hen 

hebben kinderen twee of meer vaders; de foetus is volgens hen een samenstelling 

van het zaad van verschillende vaders (Blaffer Hrdy 2000: 246). Ik geef dit 

voorbeeld om te laten zien dat er andere biologische verklaringen mogelijk zijn 

over verwantschap dan de ideeën die wij heden ten dage in het westen hebben. 

In Nederland anno 2005 is een ‘eigen’ kind, een kind van een vader en een 

moeder, met genetisch materiaal van beiden en gedragen en gebaard door de 

moeder. Hoe belangrijk het is om op deze manier een ‘eigen’ kind te hebben, 

blijkt bijvoorbeeld uit de nieuwe reproductieve technieken. In het sociologie 

handboek Families worden nieuwe reproductieve technologieën gezien als 

“challenges to the concept of parent” (Day Sclater 2000: 91). De nieuwe 
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voortplantingstechnieken dragen de mogelijkheid in zich om biologisch en sociaal 

ouderschap op een andere manier vorm te geven. Het valt echter op dat de 

reproductieve medische behandelingen er op gericht zijn om ouders een 

genetisch ‘eigen’ kind te laten hebben. Zo zien we dat datgene wat wij wenselijk 

achten (biologisch ouderschap), als natuurlijk zien, en proberen wij dat via 

kunstmatige weg na te streven (zie ook M’Charek & Keller, in publicatie). 

Daarmee laten de nieuwe reproductieve technologieën zien dat het samenvallen 

van biologisch-genetisch en sociaal ouderschap een belangrijk aspect is van het 

huidige denken over verwantschap in het westen, waaronder Nederland. 

Hieronder behandel ik hoe borstvoeding een rol speelt bij het bestendigen van de 

moeder-kind-relatie als een natuurlijke verwantschapsrelatie. 

 

De externe placenta: adviezen rond borstvoeding. 

Het belangrijkste advies met betrekking tot borstvoeding nu is het vraag-en-

aanbod-principe: hoe meer de baby drinkt, hoe meer melk de moeder aanmaakt 

en vice versa51. Dit vraag-en-aanbod-principe kwam in de jaren dertig en 

zeventig soms summier aan bod, in de huidige borstvoedingsadviesliteratuur is 

dit het belangrijkste advies om de borstvoeding te reguleren. Vrouwen die te 

weinig melk hebben - de afgelopen eeuw één van de belangrijkste redenen om 

over te stappen op kunstvoeding - bestaan volgens de adviesliteratuur niet meer 

in het nieuwe millenium. Vrijwel alle vrouwen zouden fysiek in staat zijn borst 

te voeden (Van Bochove 1997: 61). Bij te weinig melk is het advies: vaker 

aanleggen zodat het vraag-en-aanbod-principe in werking treedt. Daarnaast 

raadt men af kunstvoeding, andere bijvoeding of een speen te geven, omdat die 

het vraag-en-aanbod-principe verstoren. Het Handboek Borstvoeding (2000) van 

La Leche League International (LLLI) benadrukt dat alles wat geen tepel of 

borstvoeding is in de mond van een baby, de borstvoeding kan bedreigen. 

(Suiker)water, speen, vinger en kunstvoeding kunnen de honger of zuigbehoefte 

stillen, zodat de baby minder hard en vaak aan de borst zuigt, waardoor de 

melkproductie omlaag gaat en zo een negatieve spiraal kan ontstaan. Andere 

vloeistoffen dan moedermelk of voorwerpen zoals tepelhoedjes en spenen zijn 

                                            
51 Zie voor de relatie tussen kapitalistisch/Tayloristisch taalgebruik en beelden hoofdstuk twee. 
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allen een bedreiging voor de borstvoedingsrelatie. Behalve de dingen die in de 

mond van de baby komen, moeten volgens LLLI moeder en kind ook fysiek 

constant dicht bij elkaar zijn. “Moeder en kind hóren bij elkaar.” 52 In deze 

laatste zin echoot de strijd die is afgelegd om moeders en baby’s niet te scheiden 

na de geboorte. Met de theorie van Klaus en Kennell over bonding hebben 

borstvoedingsorganisaties succesvol gepleit ziekenhuisroutines te veranderen 

zodat tegenwoordig moeder en kind in veel ziekenhuizen niet meer gescheiden 

worden direct na de geboorte (dit heet: rooming in) (Reiger 2001). Rooming in 

wordt zeer belangrijk geacht voor het slagen van borstvoeding. De 

wetenschappelijke onderbouwing van Klaus en Kennell en het belang van 

rooming in voor het slagen van de borstvoeding is omstreden (Eyer 1992; 

Burgmeyer & Reijneveld 2001: 5). Desalniettemin is moeder-kind-binding een 

belangrijk concept in borstvoedingsliteratuur en wordt er in de adviezen op 

gewezen dat borstvoeding de moeder-kind-binding bevordert. In de verklaring 

van UNICEF en de WHO over “de bescherming, bevordering en ondersteuning 

van borstvoeding” staat de aanbeveling: “Voor alle gezonde baby’s dient rooming 

in de maatstaf te zijn.” (WHO, UNICEF 1991: 31). 

 

De adviezen over borstvoeding benadrukken dat de moeder moedermelk geeft die 

perfect is afgestemd op de voedingsbehoeften van haar eigen baby. Haar 

moedermelk is aangepast aan de leeftijd van het kind. Het Handboek 

Borstvoeding beschrijft het als volgt: “De samenstelling [van moedermelk] is niet 

constant, maar verandert in de periode dat je borstvoeding geeft. (...) Zo is de 

voeding altijd perfect afgestemd op de behoeften van je baby.” (LLLI 2000: 303). 

Een vrouw die te vroeg is bevallen, geeft melk met een hoger eiwitgehalte, 

waaraan de premature baby juist behoeft heeft. De moeder geeft de eerste drie 

dagen na de bevalling colostrum: niet-rijpe melk die laxerend werkt en nog meer 

unieke eigenschappen heeft die zeer belangrijk zijn voor het pasgeboren kind. 

                                            
52 LLLI hangt ideeën van ‘Attachment Parenting” aan (in het Nederlands zegt men: Natuurlijk Ouderschap). Dat houdt in 
dat kinderen zich aan de ouders (vooral de moeder) kunnen hechten door borstvoeding, samen slapen, draagdoeken, 
aanwezigheid van de moeder/ouders. LLL benadrukt stelliger dan andere voorlichtingsboeken dat de speen e.d. de bv-
band tussen moeder en kind kan verbreken. De LLLI noemt niet expliciet in het Handboek Borstvoeding dat ze 
Attachment Parenting aanhangen. In de inleiding staat hierover het volgende: “Een boek met een visie op kinderen en 
ouderschap. Een visie die erop neerkomt dat kinderen behoefte hebben aan de aanwezigheid, de liefde en de leiding van 
hun ouders."  
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Daarna geeft de moeder met een baby van verschillende leeftijd melk van 

verschillende samenstelling. Dit benadrukt de superioriteit van borstvoeding 

boven kunstvoeding (die onveranderlijk is) en de verbondenheid tussen moeder 

en kind. De moeder maakt melk die is afgestemd op haar eigen kind. Het is niet 

alleen moedermelk die de beste voeding is voor een baby, maar vooral 

moedermelk van de éigen moeder. Melk van een andere moeder is niet zo perfect 

afgestemd op de behoeften van het kind als dat van de eigen moeder. 

 

Borstvoeding wordt in de adviesliteratuur vergeleken met een navelstreng. De 

verbinding die de zwangere vrouw heeft met haar kind in de vorm van de 

navelstreng, zet zich voort na de geboorte. In de beschrijving van moedermelk 

door La Leche League International (LLLI)53 in het Handboek Borstvoeding 

benadrukt de twee-eenheid die zich voortzet na de bevalling als de moeder 

borstvoeding geeft. De melk is de nieuwe verbinding tussen moeder en kind, in 

plaats van via de navelstreng krijgt de baby via de moederborst voeding en 

antistoffen. “De ongeboren baby krijgt zijn voedsel via de placenta. (...) Na de 

geboorte wordt de verbinding met het moederlichaam verbroken en is de baby 

aangewezen op moedermelk. (...) De moederborst neemt, als de baby geboren is, 

de beschermende rol van de baarmoeder over.” (LLLI 2000: 303). Ook in de 

wetenschappelijke literatuur benadrukt men dat de moedermelk de taak van de 

placenta overneemt. In het standaardwerk van Jelliffe en Jelliffe beschrijven de 

auteurs dat het zogen van zoogdieren gezien kan worden als een zwangerschap 

buiten de baarmoeder, extragesturaal. “The human newborn can be considered 

to be an ‘extero-gestate’ or external foetus for about the fist 9 months after 

birth. During this time, he is completely dependent on the mother for protection 

and warmth, and her breasts function nutritionally as an external placenta.” 

(Jelliffe & Jelliffe 1978: 4).  

 

De moedermelk wordt zelfs in zo’n grote mate gebiologiseerd, dat dezelfde 

auteurs over zoogdieren schrijven: “Infant survival depends on the mother’s 

presence, her ability to secrete milk, and on the partly reflex, partly learnt 
                                            
53 Noami Wolf noemt in haar boek Valse Verwachtingen La Leche League de ‘zoogfascisten’: “La leche Liga – die in 
borstvoeding geloven zoals sommige mensen in verlossing – ziet het zogen als een ethisch gebod.” (2001: 270) 
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interaction by the mother-neonate dyad that leads to the initiation and 

successful continuation of lactation.” (Jelliffe & Jelliffe 1978: 1). Het is opvallend 

dat zij schrijven dat baby’s van zoogdieren niet kunnen overleven zonder de melk 

van de moeder, in een tijd dat de meerderheid van de mensenbaby’s in het 

westen met de fles worden gevoed en de kindersterfte zeer laag is.  

 

Het vraag-en-aanbod-principe, de samenstelling van moedermelk die afgestemd 

is op de eigen baby, anti-stoffen die nu niet via de baarmoeder maar via de melk 

overgebracht worden: er ontstaat een beeld van moedermelk als een uniek 

verbond tussen moeder en kind. Hedendaags westerse verwantschap is een 

optelling van verschillende relaties. Tussen moeder en kind bestaat naast sociale 

verwantschap (opvoeding, verzorging en verantwoordelijkheid) en een 

bloedverwantschap (de relatie ontstaan door de zwangerschap en genetisch 

erven), ook een ‘melkverwantschap’. In islamitische landen spreekt men 

letterlijk van melkverwantschap: als een moeder een ander dan haar eigen kind 

zoogt wordt deze vrouw ‘melkmoeder’ van het kind dat zij de borst geeft (Khatib-

Chahidi 1992: 109). De Nederlands-westerse vorm van melkverwantschap sluit 

het zogen van andermans kinderen echter uit: het vraag-en-aanbod-principe 

wordt er door in de war geschopt en moedermelk van een andere dan de eigen 

moeder is wat betreft voedingswaarde niet optimaal afgestemd op de behoeften 

van het kind. Het taboe op melk van een ander dan de eigen moeder blijkt 

wanneer een kind de (afgekolfde) melk krijgt van een andere moeder, 

bijvoorbeeld via een moedermelkbank. Deze melk moet ‘schoon’ verklaard 

worden, door het te testen op HIV, hepatitis en andere ziektes. Zo gewoon als het 

in sommige niet-westerse culturen is om de baby van een ander aan de borst te 

leggen, zo ongehoord is het nu in Nederland om het kind van een ander aan de 

borst te leggen (zie ook: Blum 1999). 

 

De verbinding via de navelstreng tijdens de zwangerschap zet zich na de 

geboorte voort in de moedermelkband. Moeder-kind-binding, moederliefde en  

-instinct komen allen samen in de moedermelk. Moedermelk wordt een fetisj van 

de moederliefde, een reïficatie van de moeder-kind-band. Het bevestigt het idee 
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dat de moeder en haar kind een unieke en innige band hebben en moeten hebben. 

In het gedicht van Mary Broekhijsen aan het begin van haar adviesboek Alles over 

borstvoeding, opgedragen aan haar dochter Noëlle, vallen liefde en moedermelk 

samen: “Ik neem je aan mijn borst / voed je met mijn liefde. / Zo houd ik je nog 

vast / wil ik jou beschermen / omarmen in genegenheid / verwarmen in de 

veiligheid.” (Broekhuijsen 2002: 4). In het volgende citaat laat zien hoe bloed-, 

melk- en sociale verwantschap met elkaar samenvallen. Het gaat om een brief van 

een moeder gericht aan haar zoon waarin ze haar gevoelens beschrijft bij het 

spenen: “Meteen van af je geboorte, stroomde ik over van de liefde voor jou. Niet 

alleen emotioneel, maar ook fysiek, in de vorm van vloeibare liefde die uit mijn 

borsten kwam. Die liefde kan ik nu niet meer lijfelijk voor je maken. Geen bloed 

meer van mij dat voor jou verandert in melk.” (BN 2006 nr. 1: 19). 

 

Gezondheid. 

Ondanks de biologisering van de moeder-kind-binding, is het heden ten dage 

redelijk geaccepteerd als moeders niet 24 uur per dag beschikbaar zijn voor hun 

kind en na enkele maanden zwangerschapsverlof gaan werken. De borst-

voedingsrelatie kan in die situatie in stand gehouden worden door te kolven. 

Door het afkolven van moedermelk blijft de melkproductie in stand en kan het 

kind de afgekolfde moedermelk drinken uit een fles wanneer de moeder niet 

aanwezig is. Het gebruik van de kolf door werkende moeders is sinds de jaren 

negentig in zwang geraakt54. Kolven is het intermediair tussen de moeder en 

haar omgeving, het koppelt de moeder los van het kind. Hierdoor kan ze gaan 

werken en aan anderen de verzorging van het kind overlaten, zonder dat ze 

binnen drie uur weer terug moet zijn bij haar kind om het de borst te geven. 

Kolven is een ikoon van modern moederschap. Corine Boon, tv-presentratrice bij 

RTL4, verwoordde het zo in een interview: “Ik had een nogal naïeve kijk op de 

combinatie werk en moederschap. Mijn idee was: ‘Oké, ik ben straks bevallen en 

negen weken later ga ik tien dagen in het buitenland filmen. Dan ga ik 

bijvoorbeeld raften en zeg ik: ‘Jongens, even stoppen, want ik moet nú kolven’ en 

                                            
54 Er zijn altijd kolven geweest en kolven met de hand is ook mogelijk: het met de hand uitdrukken van straaltjes melk en 
opvangen in een bakje. In het boek van Meyer-Rüegg staan afbeeldingen van een glazen kolf. De kolf werd echter 
gebruikt voor het afkolven van een te veel aan melk, in de jaren vijftig en zestig (en eerder) werd de kolf gebruikt voor de 
moedermelkbank. Het gebruik van de kolf voor werkende moeders is nieuw. 
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na het kolven zouden we weer vrolijk doorgaan met filmen.”55 Kolven is een 

virtuele moeder-kind-band, ondanks haar afwezigheid geeft de moeder toch haar 

‘eigen’ melk, een moeder-kind-band op afstand. “(...) breastmilk takes on a 

fetishized quality. (...) Through this fetish, the mother is disembodied, as if she is 

the milk” (Blum 1999: 55). Blum is verontrust over het gebrek aan aandacht 

voor de lichamelijke ervaringen en behoeften van de moeder. De belichaamde 

moeder wordt uitgewist in de aanmoediging werk en moederschap te combineren 

door te kolven.  

 

Het kolven laat zien hoe de kijk op borstvoeding en moederschap veranderd is in 

vergelijking met de jaren zeventig waarin het lichamelijk contact tussen moeder 

en kind als belangrijkste eigenschap van borstvoeding wordt beschouwd. Dit laat 

zich illustreren aan de hand van de kleine groep vrouwen die de gehele 

borstvoeding afkolven en die dat met de fles aan het kind geven. Het gaat hier 

om vrouwen waarbij het om één of andere reden niet lukt om de baby aan de 

borst te laten drinken. In het geval van het volledig afkolven van de borstvoeding 

is de voedingswaarde het belangrijkst geworden en is het lichaamscontact iets 

facultatiefs, een extraatje geworden. Huid-huid contact wordt in de adviezen 

rond borstvoeding nog steeds belangrijk gevonden, maar nu ligt de nadruk op het 

stimuleren van de borstvoeding. Het gevoel van een blote baby op een blote 

moederhuid zorgt voor hormonen die de borstvoeding stimuleren en het wekt de 

interesse van de baby voor de borst op. Dat is een andere benadering dan de 

nadruk op huid-huid contact in de jaren zeventig, waarbij borstvoeding een 

middel was om huid-huid contact te maken; anno 2005 is huid-huid contact een 

middel om de borstvoeding te stimuleren. 

 

Vaders en seksuele tieten. 

Linda Blum (1999) schrijft in haar boek At the breast: ideologies of breastfeeding 

and motherhood in the contemporary United States dat elk voorlichtingsboek 

ervan uit gaat dat de (aanstaande) moeder een huis en een man heeft. Lesbische 

of alleenstaande moeders bestaan niet in de voorlichtingsboeken die ik over 

                                            
55 Kinderen 2005 feb/maart 
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borstvoeding bestudeerd heb. Volgens het vanzelfsprekende (ideaal)beeld wordt 

een kind geboren in een gezin: vader, moeder en kinderen. In deze 

driehoeksverhouding hebben vrouwenborsten twee betekenissen: melk voor het 

kind en een erotische-seksuele functie. Binnen de sfeer van het gezin is er een 

frictie tussen de dubbele functie die borsten hebben: de erotische band die er 

tussen moeder en kind is mag, nooit de primaire relatie van de moeder met de 

vader bedreigen. De vrouw wordt geacht zich primair op de wensen van de vader 

te richten en daarna te voldoen aan de eisen van de baby (Maher 1992: 13, 7677). 

Illustratief zijn daarbij onderstaande aanwijzingen wat betreft de dubbele 

functie van de moeder en haar borsten.  

 
How to combine a good sex life with a happy breastfeeding baby: 

1. Make sure your husband doesn't feel left out - physically or emotionally. 

2. If feeding makes you feel sexy or even pleasantly relaxed, tell him so as to 

encourage him to make the most of it. 

3. Wear a good nursing bra and remind him that you're doing it for his benefit so 

that he'll have your breasts looking good years from now. 

4. Respect his wishes not to feed in public or in front of certain people if you know 

it upsets him. 

5. Plan the odd trip out together once your let-dow is well established. Express 

some breast-milk an leave it for the baby sitter to give. You can't expect your 

husband to look favourably on breast-feeding if he thinks he's going to be tied to 

the house for the next six months. 

6. Keep up your previous "misstress" image as much as possible.  

(Stanway 1978 in: Maher 1992) 

 
Maher vraag zich naar aanleiding van bovenstaande opsomming af hoe het 

mogelijk is dat het een vrouw überhaupt lukt om te borstvoeden als ze zo druk is 

met dat te verbergen. Buitenshuis worden vrouwen eveneens geacht hun 

identiteit als lustobject niet te laten overlappen of vervangen door het Madonna-

beeld: een kind aan de borst. De ontblote boezem in de publieke ruimte is 

voorbehouden aan de geseksualiseerde borst: fotomodellen op billboards die 

bijvoorbeeld Fa aanprijzen of topless zonnen aan het strand. De geseksualiseerde 

borst in het openbaar staat in schril contrast met de geringe acceptatie van 



 73 

borstvoedende moeders in het openbaar56. Van Esterik haalt verschillende 

onderzoeken aan waaruit blijkt dat in westerse landen het niet geaccepteerd is 

om in het openbaar te voeden (2002: 264). De aanleiding voor de campagne 

Borstvoeding verdient tijd in 2002 was onder andere de geringe acceptatie die er 

in de Nederlandse samenleving bestaat voor het geven van borstvoeding in het 

openbaar. Veertig procent van de Nederlanders vindt het niet acceptabel dat 

vrouwen in een restaurant of de trein de borst geven57. De combinatie van een 

blote, geseksualiseerde borst met een onschuldige baby vindt men ‘vies’ en 

‘onsmakelijk’58. Datgene wat we niet bij elkaar vinden passen vinden we vies 

(Douglas 1976). Een borst is een seksobject en wanneer een baby eraan zuigt 

wordt de borst geacht verborgen te worden. 

 

Het eerste deel van dit hoofdstuk behandelde hoe de huidige ideeën over 

borstvoeding benadrukken dat de moeder-kind-verhouding een door de natuur 

gegeven en vanzelfsprekende relatie is. Vervolgens maakte ik de cirkel iets 

groter en behandelde ik de driekhoeksverhouding tussen vader, moeder en kind. 

In het volgende deel van dit hoofdstuk maak ik de cirkel nog een stap groter en 

bekijk ik het overheidsbeleid met betrekking tot zuigelingenvoeding en het 

denken over gezondheid: het risicodenken en leefstijldenken.  

 

Leefstijl & risicofactoren. 

Borstvoeding anno 2006 gaat over gezondheid op de lange termijn. In het blad 

BN (2005: nr. 3) van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) schroeft 

redacteur Anne-Marie van den Bosch de black box open van ‘reden nummer 37’ 

van de lijst 101 redenen om borstvoeding te geven59. ‘Reden nummer 37’ is: 

“Baby's die kunstvoeding krijgen hebben meer risico om later vetzucht te 

ontwikkelen.” Ook het Voedingscentrum meldt dat borstvoeding waarschijnlijk 

                                            
56De Amerikaanse Barbara Walters, medepresentator van het ABC televisieprogramma The View, liet zich in dat 
programma ontvallen dat ze het niet smaakvol vond dat haar buurvrouw in het vliegtuig borstvoeding gaf. 
http://www.humaneventsonline.com/article.php?id=7763 Michelle Malkin Jun 15, 2005. 
57http://www.voedingscentrum.nl/voedingscentrum/Public/Statisch/Voedingscentrum/Onderzoek+naar+het+stoppen+of+d
oorgaan+met+borstvoeding.htm 
58 Daarnaast heeft de geringe acceptatie van borstvoeding in het openbaar wellicht te maken met dat het tegen de 
individualisering ingaat. Borstvoeding is een voorbeeld van het doorbreken van de grenzen van het individu. Het past 
niet in ons idee van individualiteit, door Kunneman omschreven als ‘walkman-ego’. 
59 www.borstvoeding.com/101redenen.html 
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beschermt tegen overgewicht van het kind op latere leeftijd. De schrijfster begint 

met een persoonlijke motivatie: “Zelf ben ik ook een van die volwassenen die ‘met 

de fles is grootgebracht’ en ik ben altijd in gevecht met mijn gewicht. Het lijkt me 

dan ook heerlijk als ik mijn kinderen alvast een voorsprong in deze strijd geef 

door ze borstvoeding te geven.” (BN, 2005 nr 3, 10). Van den Bosch begint haar 

zoektocht met de referenties naar wetenschappelijke artikelen genoemd in de 

lijst lijst 101 redenen om borstvoeding te geven. Aanvankelijk stuit ze op 

tegenstrijdige resultaten van verschillende onderzoeken. In twee meta-analyses 

met in totaal 370.000 deelnemers vindt zij echter eenduidige eindoordelen: 

borstvoeding beschermt tegen overgewicht. Het beschermend effect is echter 

klein, een ‘odds ratio’ 0,78 en 0,87.60 Ze besluit haar artikel met: “zelfs een klein 

beschermend effect (een odds ratio tegen de een), [heeft] een groot effect op de 

publieke gezondheid.” (BN, 2005 nr. 3, 12). Van den Bosch begint haar artikel 

vanuit het persoonlijk perspectief van moeder en eindigt met het algemene 

perspectief van de algemene publieke gezondheid. Het is vanuit het laatste 

perspectief dat moeders in Nederland aangemoedigd en gestimuleerd worden 

door aan de overheid gerelateerde instanties om minimaal 6 maanden exclusief 

borstvoeding te geven.  

 

Het advies dat borstvoeding de beste voeding is voor de zuigeling, gaat 

tegenwoordig bijna altijd vergezeld met een lijstje van 'voordelen van 

borstvoeding'. Op zo'n lijst staan dingen als: borstgevoede baby's hebben minder 

kans op allergieën, luchtweginfecties, suikerziekte en dergelijke. Deze manier 

van denken, waarbij leefstijl invloed heeft op de gezondheid van het individu, is 

een algemene maar nieuwe manier van denken. Het advies: “Geef uw baby 

borstvoeding, liefst zes maanden” is één van de vele adviezen die burgers krijgen 

via de media, naast bijvoorbeeld: “Eet twee keer per week vis, tweehonderd gram 

groente per dag”. “Beweeg een half uur per dag.” “Roken is slecht voor uw 

gezondheid” “Drink alcohol met mate.”  

 

                                            
60 ‘Odds ratio’ is in dit geval het aantal kinderen of volwassenen van de groep borstgevoede kinderen met overgewicht 
gedeeld door het aantal kinderen of volwassenen van de groep kunstgevoede kinderen met overgewicht. Wanneer het 
getal onder de 1 is, dan heeft borstvoeding een positief effect op de preventie van overgewicht. 
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Aan deze adviezen ligt het relatief nieuwe concept 'risicofactoren' ten grondslag. 

Door de verbeteringen in voeding en hygiëne gingen er in de twintigste eeuw niet 

meer zoveel mensen dood aan infectieziekten. In het succesvolle streven van 

naties naar een gezonde bevolking om daarmee een sterke economie en militaire 

macht te bereiken, zien dezelfde naties zich geconfronteerd met een bevolking 

die langer leeft, maar daarmee ook meer chronische ziekten heeft (Porter 1999: 

298). Dit kost de staat veel geld, zodat halverwege de twintigste eeuw de focus 

van de epidemiologie verandert. De aandacht van de epidemiologie richtte zich 

van besmettelijke ziekten naar chronische ziekten zoals kanker en hart- en 

vaatziekten (Petersen & Lupton 1996: 30; Porter 1999: 281, 291, 298). Burgers 

werden aangemoedigd gezonder te leven: er kwam aandacht voor de leefstijl van 

mensen en hoe die de gezondheid beïnvloedt. De Framingham studie naar de 

oorzaken van hart- en vaatziekten is één van de eerste en bekendste studie waar 

aangetoond wordt dat chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten te 

voorkomen zijn door niet te roken, hoge bloeddruk en cholesterol te onderkennen 

en te behandelen met aanpassingen in de leefstijl (voedsel, beweging) of 

medicijnen (Aranowitz 1998: 114). Hart- en vaatziekten werden tot in de jaren 

vijftig gezien als niet te voorkomen ziektes die deel uitmaken van het 

onvermijdelijke verouderingsproces, terwijl men nu denkt in het nieuwe concept: 

risicofactoren. Deze manier van denken was voor de jaren zestig alleen bekend 

bij accountants en rekenaars van bedrijven die levensverzekeringen afsloten61 

(Aranowitz 1998: 116). In de jaren dertig, toen men nog niet in risicofactoren en 

leefstijl dacht, werd ook aangegeven dat borstgevoede baby's gezondere baby's 

zijn, minder vaak overlijden en minder problemen hebben door maag- en 

darmstoornissen, maar dan spreekt men steeds over de baby als baby. De 

tegenwoordige adviezen gaan niet alleen over de tijd dat de baby nog een 

zuigeling is en kunst- of borstvoeding krijgt, maar ook over zijn / haar volwassen 

leven. Het wel of niet krijgen van borstvoeding heeft invloed op de gezondheid 

van de toekomstige volwassene.62 Het denken in risicofactoren heeft een grote 

overtuigingskracht. Aan de ene kant omdat het gebaseerd is op statistiek en 

                                            
61 Het denken in risicofactoren en de daarmee samenhangende statistiek heeft ook kunnen ontstaan door de komst van 
computers – waarvan één van de eerste gebruikers verzekeringsmaatschappijen waren. (Aranowitz 1998: 129) 
62 Vergelijk ook Aranowitz 1998: 115. 
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meetbare factoren, zodat het 'degelijke' wetenschap is. Aan de andere kant 

omdat het mensen de gelegenheid geeft om de kans op ziekte zelf te beïnvloeden 

(Aranowitz 1998: 125). Het concept risicofactor heeft onder andere de 

consequentie dat de burger wordt aangespoord, vaak via massamedia, 'gezond' te 

leven om ziekte te voorkomen.  

 

Campagne: Borstvoeding verdient tijd 

Vanuit deze optiek is de overheidscampagne ‘Borstvoeding verdient tijd’ opgezet. 

Deze campagne is in oktober 2002, tijdens de WereldBorstvoedingsWeek, gestart 

door de Voedingsraad. Met een website en een tijdschrift richt de campagne zich 

op vrouwen en hun omgeving: vaders, (schoon)ouders, broers, zussen, vrienden, 

werkgevers, collega’s en kinderopvang. De campagne heeft tot doel om vrouwen 

die al aan borstvoeding begonnen zijn, te stimuleren langer borstvoeding te 

geven. Aanleiding voor de campagne is de vraag: hoe krijgen we een gezondere 

bevolking. De website van de campagne verklaart zijn opdracht als volgt: “Als 

meer baby’s zes maanden of langer borstvoeding zouden krijgen, betekent dat op 

termijn meer gezonde kinderen en meer gezonde volwassenen”63. Op de website 

van de campagne ‘Borstvoeding verdient tijd’ is het denken in risicofactoren 

terug te zien in het volgende citaat: “Het is wetenschappelijk aangetoond dat 

kinderen die voldoende lang borstvoeding krijgen minder kans hebben op 

aandoeningen als atopisch eczeem, allergie en acute middenoorontsteking. Er 

zijn aanwijzingen dat borstvoeding ook beschermt tegen voedselovergevoeligheid, 

coeliakie (overgevoeligheid voor gluten), allerlei infecties en ontstekingen 

(waaronder diarree, hersenvlies- en blindedarmontsteking en luchtweg- en 

urineweginfecties), wiegendood, auto-immuunziekten en jeugddiabetes. Mogelijk 

verkleint borstvoeding ook de kans op overgewicht op latere leeftijd.” 64 Terwijl in 

de hiervoor besproken tijdperken de wetenschap werd ingezet om kunstvoeding 

aan te bevelen, wordt nu de wetenschap ingezet om het publiek te overtuigen 

van het belang van moedermelk. De wetenschappelijkheid van het bovenstaande 

verhaal maakt de overtuigingskracht groot: borstvoeding is werkelijk gezond, het 

                                            
63 www.borstvoedingverdienttijd.nl 
64 www.borstvoedingverdienttijd.nl 
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is door de wetenschap bewezen. Niet alleen voor de baby, maar ook voor de 

moeder is het geven van borstvoeding gezonder: “Het is wetenschappelijk 

bewezen dat vrouwen die borstvoeding hebben gegeven een minder grote kans 

hebben op borstkanker vóór de overgang.” 65  

 

Maar niet alleen het bevorderen van borstvoeding wordt beïnvloed door het 

denken in risicofactoren. Ook voor kunstvoeding klinkt die manier van denken 

door in reclame-uitingen. Nutricia maakt reclame met de prebiotische vezels in 

haar voedingen: “Prebiotische vezels komen van nature voor in borstvoeding en 

zorgen voor een gezonde darmflora bij je baby. (…) Een belangrijke stap dichter 

bij de natuur. Want zo kunnen ook flesgevoede kinderen profiteren van de 

bijzondere werking van de prebiotische vezels.”66 De verschillende merken 

kunstvoeding hebben allen een kunstvoeding gericht op kinderen die meer kans 

hebben op allergieën. Royal Friesland Foods raadt zijn voeding Friso 

Hypoallergeen aan voor “als er allergieën in de familie voorkomen. Nutricia 

verkoopt Nutrilon Hypoallergeen, “Voor de baby met een verhoogd risico op 

allergie.” 

 

Individualisering. 

Mensen aansporen tot gezond gedrag is een trend die vooral gericht is op het 

individu. De verantwoordelijkheid ligt bij mensen zelf. Het rapport ‘Ons eten 

gemeten” van de RIVM laat zien hoe de afweging gemaakt wordt hoe het meest 

effectief de grootste gezondheidswinst gemaakt kan worden. “Er is veel meer 

gezondheidswinst te behalen door gezondere voeding dan door het verbeteren 

van voedselveiligheid” (RIVM 2004: 15). De oorspronkelijke taakstelling van de 

overheid om door regelgeving de (voedsel)veiligheid van zijn burgers te 

garanderen, wordt vervangen door een overheid die de verantwoordelijkheid bij 

de burgers legt met de aansporing: leef gezond (RIVM 2004: 102). Zij doet dit met 

het argument van efficiëntie: Hoe valt de meeste gezondheidswinst te boeken 

tegenover zo weinig mogelijk kosten en moeite? Men probeert daarbij burgers te 

                                            
65 www.borstvoedingverdienttijd.nl 
66https://www.nutriciakindervoeding.nl/asp/show_subject.asp?menu_id=16515&bodynr=15116&brand_id=921&market_id
=94&lng_id=2 
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overtuigen verstandige en weloverwogen keuzes maken. Tegelijkertijd zie je dat 

men aandacht gaat besteden aan de omgeving van het individu: er is een 

discussie of op scholen nog junk food te koop mag zijn en over etikettering van 

ongezond voedsel in de supermarktschappen (RIVM 2004: 85). Men poogt 

MacDonald’s via de rechterlijke macht aansprakelijk te stellen voor overgewicht 

bij de Amerikaanse bevolking.67 Deze aandacht voor de beïnvloeding van de 

omgeving van het individu is terug te zien in de campagne ‘Borstvoeding 

verdient tijd’. De campagne richt zich op de omgeving van de zogende vrouw: 

vaders, grootouders, werkgevers, collega’s, vreemden in de publieke ruimte. Als 

oorzaak voor het stoppen of doorgaan met borstvoeding wordt als één van 

belangrijkste redenen de sociale omgeving aangemerkt. Negatieve reacties van 

mensen om de moeder heen, zowel in de directe omgeving als op het werk, zijn 

één van de drie redenen van moeders om te stoppen met borstvoeding. Op de 

website wordt de Nederlandse samenleving als borstvoedingsonvriendelijk 

getypeerd. De meerderheid van de mensen vindt borstvoeding de beste voeding 

voor baby’s, maar veertig procent van de Nederlanders vindt het onacceptabel 

als vrouwen de borst geven in openbare gelegenheden of haar werk onderbreekt 

voor het afkolven van moedermelk. De campagne ‘Borstvoeding verdient tijd’ 

richt zich op de omgeving van de vrouw, met de bedoeling om die positiever 

tegenover borstvoeding te laten staan, waardoor de vrouw ondersteund wordt en 

gemotiveerd kan blijven borstvoeding te geven. Terwijl in de jaren dertig alleen 

de vrouw verantwoordelijk was voor het welvaren van haar kinderen en daarmee 

de natie, is nu ook de omgeving van de vrouw een verantwoordelijke factor voor 

het slagen van de borstvoeding. De vrouw wordt niet meer direct aangesproken 

op haar ‘plicht’ tegenover de natie. Ze wordt geacht zelf (verstandig) te kiezen. 

 

Borstvoedingsdwang en klasse 

De ‘gezondheidscultus’ en de aansporing borstvoeding te geven, krijgt een zeer 

dwingend karakter68. Uit een discussie op Internet (www.oudersonline.nl) blijkt 

hoe vrouwen zich gedwongen voelen borstvoeding te geven. “Alle folders en 

vraagrubrieken verzekeren dat het altijd mogelijk is en doen er zo 
                                            
67 USA Today, 10 maart 2004 http://www.usatoday.com/news/washington/2004-03-10-obesity-lawsuits_x.htm?csp=15 
68 Zie voor een kritiek hierop: Volkskrant, 2 november 2002. 
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vanzelfsprekend over. Juist omdat ik het zelf zo graag had gewild, spelen die 

teksten lekker in op mijn faalgevoel. ‘Borstvoeding de kans en de keus van je 

leven,’ jaja...” schrijft Saskia in de rubriek Baby-tijd (10.6.1999). Als antwoord 

krijgt ze: “Als ik [er] met vriendinnen/medemoeders over praat merk ik dat ze 

[over borstvoeding] te weinig af weten. (…) Hebben degene die zeggen niet 

genoeg melk te hebben, er inderdaad alles aangedaan om meer te krijgen. Of 

hebben ze iets te snel opgegeven omdat ze er eigenlijk geen zin (meer) in 

hadden?” (Ouders Online, Baby-tijd, 11.6.99). De laatste reactie geeft goed een 

algemene tendens weer. In tegenstelling tot de jaren zeventig, is men nu van 

mening dat bijna alle vrouwen fysiek in staat zijn om borstvoeding te geven. 

Vrouwen die tevergeefs geprobeerd hebben borstvoeding te geven, kunnen hun 

‘falen’ dus niet meer toewijzen aan een tekort aan melk, in het licht van het 

‘wetenschappelijke feit’ dat bijna elke vrouw borstvoeding kan geven. Deze 

vrouwen worden dan ‘verdacht’ van te weinig motivatie of domheid: als je je goed 

informeert dan lukt het tenslotte wel. Dorothy Porter wijst erop dat deze hang 

naar gezondheid (vaak bewerkstelligd door sport) vooral is weggelegd voor de 

rijke elite. "[T]he healthy body is a social map of economic power." Het aansporen 

tot een ‘gezonde’ levensstijl noemt Porter een obsessie: "[F]ashionable society 

became obsessed not with disease but with health" (1999: 296-297). Blum (1999) 

onderzocht de ervaringen van Amerikaanse vrouwen met borstvoeding. Ze 

beschrijft in haar boek At the breast drie groepen vrouwen: hogeropgeleide witte 

vrouwen, zwarte vrouwen en witte arbeidersklasse vrouwen. De laatste groep wil 

graag borstvoeden maar vertelt over het mislukken van borstvoeding. Blum ziet 

dat 'falen' als een poging om aan de normen van de middenklasse te voldoen, 

maar daar niet de mogelijkheden voor te hebben: velen hebben geen echtgenoot 

terwijl ze dat wel zouden willen en ze hebben geen vanzelfsprekende toegang tot 

de informatie van bijvoorbeeld La Leche League69 (Blum 1999: 145). Vrouwen die 

'falen' met borstvoeding zijn eerder lageropgeleide of alleenstaande vrouwen 

(Burgmeijer & Reijneveld 2001: 32-33; 30-31). Het denken in risicofactoren en 

dus gezond leven vindt bij hoger opgeleide, draagkrachtige mensen een 

                                            
69 Dat sommige zwarte vrouwen niet borstvoeden en de ‘natuurlijkheid’ van borstvoeding met humor ter discussie stellen, 
ziet Blum als een vorm van onafhankelijkheid en verzet tegen het dominante vertoog (Blum 1999: 179). 
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vruchtbare voedingsbodem. In die zin weerspiegelt het gezondere lichaam en het 

geven van borstvoeding de economische draagkracht, waarbij Porter bevestigd 

wordt in haar observatie dat het lichaam een plaats is waar sociale klasse en 

macht tot uitdrukking komt (Porter 1999: 296-297).  

 

Conclusie.  

In plaats van verwantschapsrelaties als een natuurlijk feit te beschouwen en de 

invulling daarvan als cultureel bepaald, ben ik in dit hoofdstuk in de 

omgekeerde volgorde gaan kijken: hoe cultureel bepaald is ons denken over wat 

natuurlijk is met betrekking tot babyvoeding? De adviezen rond borstvoeding 

benadrukken de unieke band tussen moeder en kind en bevestigen daarmee de 

biologisering en individualisering van verwantschapsrelaties. Verwantschap 

tussen moeder en kind ontstaat in Nederland anno 2006 naast zwangerschap en 

bevalling, verzorging en opvoeding, ook door moedermelk. Moedermelk valt in de 

adviezen samen met een externe navelstreng en is daarmee de gematerialiseerde 

moederliefde. Deze liefde wordt beschreven in termen van gezondheid. Alleen de 

eigen moeder kan de gezondste melk geven aan haar eigen kind, exact afgestemd 

op de voedingsbehoeften van de zuigeling. De afgelopen eeuw maakt men steeds 

gebruik van het argument dat  borstvoeding het meest natuurlijk is en daarmee 

ook het gezondst. Om te bewijzen dat moedermelk gezonder is, maakt op dit 

moment de wetenschap gebruik van vergelijkende studies waarbij tien- tot 

honderdduizenden kinderen bij betrokken zijn. Daaruit blijken er kleine 

gezondheidsverschillen tussen borst- en kunstgevoede kinderen, die voor de 

publieke gezondheid echter een groot verschil maken. Het denken in termen van 

gezondheid waarbij individuen aangespoord worden zich ‘gezond’ te gedragen en 

risicovol gedrag in hun leefstijl ter vermijden, legt een verband tussen de 

publieke gezondheid op nationaal niveau met het gedrag en handelen van het 

individu. Individuele vrouwen worden aangespoord borstvoeding te geven met 

argumenten die van toepassing zijn op de publieke volksgezondheid.  
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Hoofdstuk 5  

Conclusie. 

 

“Wat is goede melk voor baby’s?” Ik bekeek in deze scriptie hoe men deze vraag 

in de adviezen aan moeders beantwoordde in het interbellum, de jaren zestig, 

zeventig en nu. De antwoorden op die vraag vertelt ons hoe wij aankijken en -

keken tegen moederschap, natie, burgerschap, milieu- en gezondheidsrisico’s, 

vrouwenemancipatie, heteroseksualiteit, genderverhoudingen en 

verwantschapsrelaties.  

 

In de inleiding heb ik laten zien, aan de hand van Nicholson, dat een onderscheid 

wat tot natuur of cultuur behoort, moeilijk te maken is. In deze scriptie ga ik er 

niet vanuit dat dat borstvoeding ‘natuurlijk’ is en dat flesvoeding een 

‘kunstmatige’ oplossing is wanneer men afwijkt van de ‘natuurlijke’ norm. Ik 

onderschrijf niet de idee dat er één waarheid is en dat het mogelijk is die te 

vinden door objectieve bestudering van ‘de natuur’. Uitgedaagd door Donna 

Haraway die de vraag stelde: waaruit bestaat natuur voor mensen uit de 

twintigste eeuw? probeer ik die vraag te beantwoorden aan de hand van onze 

twintigste eeuwse ideeën over de ‘natuurlijkheid’ van borstvoeding en de 

‘kunstmatigheid’ van flesvoeding. Ik ga er daarbij vanuit dat onze toegang tot en 

begrip van ‘de natuur’ altijd gemediëerd is: we hebben bijvoorbeeld theorieën, 

woorden of microscopen nodig om ‘de natuur’ te zien en te manipuleren. Het is in 

deze mediatie dat we de maatschappelijke ontwikkelingen terugvinden; 

microscopen, theorieën en woorden zijn beïnvloed door de maatschappelijke 

context waarin ze ontstaan zijn. Latour (1998) laat overtuigend zien hoe 

wetenschappers bij het tot stand komen van feiten bezig zijn de 

maatschappelijke factoren weg te zuiveren. In deze scriptie probeer ik de 

maatschappelijke ontwikkelingen waarin ‘de feiten’ over zuigelingenvoeding zijn 

ontstaan, weer boven water te halen. Niet om te bewijzen dat ‘de feiten’ niet 

kloppen, maar om te laten zien dat geen enkel feit ‘onschuldig’ en a-politiek is. 

Door de maatschappelijke context en daarmee de politieke achtergrond van 

feiten weer zichtbaar te maken, schept dat mogelijkheden voor anderen dan 
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alleen de medische wetenschappers om te discussiëren, analyseren en te 

beslissen over de kennis rond zuigelingenvoeding. 

 

In het eerste hoofdstuk gebruik ik de ideeën van Michel Foucault om te laten 

zien op welke manier de medische adviezen rond borst- en kunstvoeding tijdens 

het interbellum verstrengeld is met het belang van de natie. Volgens Foucault 

ontstaat vanaf de achttiende eeuw het idee van ‘bevolking’ oftwel populatie door 

het gebruik van statistische technologieën zoals demografische schattingen, 

leeftijdsopbouw, sterftetabellen en dergelijke. Statistische technieken maakte de 

zuigelingensterfte op zo’n manier zichtbaar dat het niet alleen maar als een 

persoonlijk drama van ouders werd gezien, maar ook als een probleem voor de 

natie. Zuigelingensterfte werd als bedreiging gezien voor de kracht en een 

gezonde groei van de natie. Inadequate zuigelingenvoeding werd als één van de 

belangrijkste oorzaken gezien van de zuigelingensterfte. Het zijn de vrouwen die 

aangesproken werden op hun verantwoordelijkheid als moeder om hun kind 

borstvoeding te geven en daarmee dit nationale probleem op te lossen. Niet 

armoede wordt gezien als oorzaak van ‘het zuigelingenprobleem’ maar de 

onwetendheid van moeders. Goede melk is vooral een kwestie van kennis van de 

moeder. Artsen zijn degenen die de moeders deze boodschap geven en hen daarin 

controleren. Zij bepalen of een moeder werkelijk haar best heeft gedaan om 

borstvoeding te geven. Wanneer de dokter constateert dat ze werkelijk te weinig 

melk heeft kan ze onder dokterstoezicht kunstvoeding geven. Bij zowel 

kunstvoeding als borstvoeding geldt: reinheid, regelmaat en orde. Het voeden 

volgens een tijdschema produceert niet alleen gezonde, maar vooral 

gedisciplineerde kinderen, en daarmee goede burgers. De eis tot regelmaat 

verdringt de kennis dat vaker voeden de borstvoeding doet toenemen. Bij borst- 

en kunstvoeding wordt er gehamerd op het belang van reinheid en het gevaar 

van bacteriën. Mary Douglas laat zien dat angst en afkeer van viezigheid 

verband houdt met hoe we de wereld om ons heen ordenen. Datgene is vies wat 

niet past binnen onze orde. De nadruk op hygiëne en de angst voor het vuil duid 

ik in dat licht als een analogie voor het vijandige wat van buiten naar binnen 
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komt: de vijand die het babylichaam binnendringt, de toekomst van de natie. Het 

is de moeder die deze vijandelijkheden buiten de deur moet houden.  

 

In het tweede hoofdstuk over de jaren zeventig laat ik zien dat men 

zuigelingenvoeding bekeek vanuit het idee van vrijheid. Er waren toen een scala 

aan nieuwe sociale bewegingen en bevrijdingsbewegingen, zoals het feminisme. 

Vaak wordt er van uitgegaan dat in de jaren zeventig onder invloed van de 

vrouwenemancipatie de borstvoedingscijfers zo laag waren: flesvoeding maakte 

het mogelijk voor vrouwen de zorg voor de baby te delen en te blijven werken. In 

de feministische literatuur wordt nauwelijks een standpunt tegenover borst- of 

kunstvoeding ingenomen. De vrouwenbeweging had borst- of kunstvoeding 

nauwelijks als politiek strijdpunt op de agenda staan. Het onderwerp valt in de 

categorie ‘moederschap’, en dat wordt tijdens de tweede feministische golf vooral 

gezien als een valkuil. Echter, hoe er naar babyvoeding werd gekeken, is wel 

beïnvloed door het feministisch gedachtengoed. De eerste belangrijke invloed is 

de keuzevrijheid voor vrouwen hun eigen leven in te richten. Voor het eerst 

spreekt men in de borstvoedingsadviesliteratuur nu ook over de ‘keuze’ voor 

borst- of flesvoeding. De Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (beïnvloed door de 

feministische vrouwengezondheidsbeweging) wijst erop dat er nauwelijks sprake 

kan zijn van een keuze als er geen deskundige informatie en voorlichting is op 

het gebied van borstvoeding. De VBN wil borstvoeding onder het medisch regime 

vandaan halen en hanteert een positief lichaamsbeeld in tegenstelling tot het 

medisch vertoog.  

 

Op het moment dat borstvoeding in opmars komt en men positiever tegen 

moedermelk aan begint te kijken in de jaren zeventig, komt er ook belangstelling 

voor milieuvervuiling. Met het aan de kaak stellen van de vervuiling van 

moedermelk behandelen milieuactivisten de moederborst als een stuk vervuilde 

grond die beschermd moet worden. Hajer (1995) laat zien dat milieuactivisten op 

zoek zijn naar een nieuwe beeldvorming rond milieu. Tot die tijd was milieu 

vooral van belang als het de mens bedreigt, maar nu wil men aantonen dat ook 

bossen en dergelijke vervuild en beschadigd kunnen worden. Op dezelfde manier 
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wordt borstmelk behandeld door milieuactivisten: het is een stuk natuurlijk 

terrein dat door de industrie vervuild is en door milieuactivisten beschermd moet 

worden, zoals Moeder Aarde beschermd moet worden. De focus op de vervuiling 

van moedermelk verplaatst zich door de jaren heen naar vervuiling van de foetus 

(via de placenta). Tegenwoordig gebruikt men moedermelkmonsters om de 

algemene blootstelling van de bevolking te monitoren.  

 

Zowel in hoofdstuk drie als vier komt het denken over verwantschapsrelaties 

aan de orde. Het geven van borstvoeding bestendigt de idee dat 

verwantschapsrelaties en in het bijzonder de moeder-kind-relatie een door de 

natuur gegeven relatie is. Strathern (1992) laat zien dat het feit dat 

verwantschapsrelaties in de Euro-Amerikaanse cultuur als natuurlijke 

gegevenheden worden gezien, een onderdeel is van die Euro-Amerikaanse 

cultuur. Moedermelk speelt daarin tegenwoordig een belangrijke rol. In de 

huidige tijd wordt moedermelk als een materialisatie gezien van moederliefde. 

Anno 2006 vindt men dat de moeder-kind-band wordt bestendigd door 

borstvoeding. Wanneer een vrouw niet in de nabijheid is van haar baby vanwege 

werk, wordt ze geadviseerd te kolven. Daarmee geeft zij melk aan haar kind die 

onvervangbaar is door kunstvoeding, zoals haar liefde onvervangbaar is.  

In de jaren zeventig vond men dat moedermelk wat betreft voedingswaarde te 

vervangen is, het huid-huid contact liet zich echter niet vervangen door de fles. 

Moeders werden geadviseerd hun flessenkind aan de blote borst te leggen. De 

natuurlijke moeder-kind band wordt anno 2006 door moedermelk bestendigd 

terwijl dat in de jaren zeventig door het huid-huid contact gebeurde. 

 

In het vierde hoofdstuk komt naast verwantschapsrelaties, het denken over 

gezondheid aan bod. Tegenwoordig beziet men borst- en kunstvoeding in een 

vertoog over gezondheid. Burgers worden aangemoedigd zich gezond te gedragen 

en een leefstijl te hanteren die risicofactoren uitsluit, zoals niet roken, sporten en 

en gezond eten. Aranowitz (1998) laat zien dat deze manier van denken, waarbij 

leefstijl invloed heeft op de gezondheid van het individu, een algemene maar 

nieuwe manier van denken is. De tegenwoordige adviezen over 
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zuigelingenvoeding gaan niet alleen over de tijd dat de baby nog een zuigeling is 

en kunst- of borstvoeding krijgt, maar ook over zijn / haar volwassen leven. Het 

wel of niet krijgen van borstvoeding heeft invloed op de gezondheid van de 

toekomstige volwassene. Individuele vrouwen worden aangemoedigd 

borstvoeding te geven met verwijzing naar statistische gegevens die vooral 

betekenis hebben op nationaal niveau.  
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Illustratie voorpagina: poster L'Emprunt de la Paix (1920) uit de Library of 
Congress. Naar een schilderij vany Henri Lebasque (1865-1937) genaamd 
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